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Hoe ts het v~rder gegaan liet de publi 
cltel t .Hebben jullie ,zo.l . 10 Rotte r
dall stenci ls huis aan huts verspre id?

tHee.we hadden dat beter wel "vnnen
dOen.Er was te veel af s ta nd tussen het
pub11ek . n ons , W. hebben ook te weinl 9
liet ze gepraat .So wt t so h~~ we te
weln tg aan publi citeit gedllln .Nar ve

~:{n~::n~~ ~nd:~e~~ '~~éHe~n:~~ge

~::f~"~:;~a~~m~~;de~t9:Z~~~~~ndtng
opgerold. Ze zoeken nu dus een n1eUllte zen
der enrandapparatuur .

was nogal paniekerig.

Het v.rwl jd n doo. de polit
..n,.n op d l1s Is ""t i g
wel werden die IJl!nsen door et
qroep .1 1t tat ren ,Neder1andse

DEUGEN ALLE MIDDElEN, DIE ZI JN GEZAG BEVESTIGEN '

TERWIJL DE BURGER DE ZEDELIJ KF BEG INSELEN HEEFT I N AC HT TE NEMEN, (I S)

HeT TI'1\iIT~ IN ZIJN REo:lUEIlllE"FlItl1eTTE " HfER'A"'!l1rT ~ ~"~EN: '"~ -HEN

Hoe vedl . p de k......n1k.U.?

-Hou,we: waren nfet echt de orga nisatoren ,
we hebben wel deze week onze ru i lllte te r
besc!llkklng gesteld en van dit tel.foon
nurner een centraal nUllDer gtlU4kt.Uel
hadden we de eerdte aktie,de blokkade van
de Peter Zoutlc"",tazeme ten de aktie van
gisteren,de blokkades Yan het transport
geplent .De er tussendoor pl ea ts vi ndencte
blokkldes ven de treinen hebben we niet
gt orglniseerd.Er was wel Yoor s l aapgele
genheid in een school gezorgd voor deze
Il'Iensen en vOOr infoJ"NItte. Verder zw er
gekookt worden .1 s er llI8er dan 40 eense n

~~:::U~j~~ ~~;:~ ~~~ ~~eY:"~:
gen....einig _nsen bleven d. hele week.

( H. ccbhv.l1 i lS 14 )

IHee,dat ntet .Alleen bij de Peter Zufd
k...,kueree dl. zo ongelofelijk zat te

::k~1kS~:: ~:~~::~dt=f:n~:::t~e~os_
geslagen werd.Maar dan vind f k dit Je zo
femand lUar moet fndUne n en erVOOr zorgt
d.t Ie zich ee n be.tJe rustig houdt . Het
was ook totaal nfet nod ig 011 te provo
ce,..n .... _ten .ll••n wel duldelljk
s te llen dat er een verschil 1$ tussen
provoceren en hardere aktfes voeren .

~nle~,::~I~~ ~~Yr;nd~n~eu~~'~~
bl~ade,je gewoon weer terugglllt.Maar
bij de hoofdpoo.t ging het en t....nd die
het i n z' n H ntje voor allemul probeer
de te verz tektn .

Verde r werd er woensdag nog geprut
en de tre1n te laten ontsporen .Dat vond
Ik ook heel .k.lig en I k ..u benle""d
hoe daarop gereageerd zou worden. I k was
heel erg geschokt toen er 1n eerste 1",",
s ta nt t e n1e t gereageerd werd.Er werd Hl""St
gete ke nllr de . iddelen ca het te doen.
En toen pas de reakt1e vin : 've rdorie ,
dat houdt nogal een r1sfko 1n voor de .ns-

Ot. .... v..k wel lli jk mda t er toch en di e In die t ....l n zltten .Op een gege••n
..1 v..l v c111l tussen de IlOns.. .....nt heb fk d.t ook wel gez.gd.Ultelnd-
utt Alllstenl n NtjllOgen en ëe ....... .lijk k••• het tot oen ......lijke blokka -
uit de de v de...lnk.l hier In Etndhoven. de voo. dl. t,..ln,E. kw•• gewoon I.ts uit
Hier bij de vredeswlnkt l s t aan de IlenStft waar i t helemaa l achter kon s taa n. Voor
helnaal achter geweldloze akt i es en wl1- ons was het ook VOOr het eerst dat we zo-
len verder n1et gaan,of he'bben daar veel iets organiseerden.
IIOIft. I118e .Hllndagavond WIS i n de'E ffe- Ik. ben er de helë week bi j geweest en
naar t ,een jongereneentn.lll Mer in de het vervelende was dat er urenlang werd
buurt ,ee n akt1eve rgaderlng en daar werd gepraat over het ontsporen van treinen,
al _teen gepraat over autowrakken op de terwijl je van te vore n kon lanvoelen dat
weg,banden in de 11k en dit soort . Daar lo 'n aktie niet uttrvGerd zou worden.Dln
zijn een IIntal IIlIfn5en van de vredes - werd er een voorste tot Hn nenseltjke
wlnk.l dl .....nd.g 41 behoo.li j k op .f- blokkade ged..n ....... l ed......n het eens
geknipt en ze hebben zlch -de rest van de 'W1S .Ma.r de .nset" zaten wel ae t hun
WHk op dl achtergrong gehouden.Een ande- agressie en een IIIchteloos gevoel dat ze

;:z~~~,i':.e~::ne~f:f:c:~1:::~:n~k~d f::~ ,::s~~~~ne~a~a~~~e:nwo~~tb~:~ade .
wonSen weg IlDesten Wi nt dit kenden stf1 1en, weggesl eept en dan fs het weer over.Je
zljn .D.t 1. een IUnler v.n doen die wij • hebt wel j e publlclteit .rtllj .... je
zo .1n IlIO!ltlljk will.n h.bben .W.t ons be- nebt niet d•• dwerl<eHjk lets ged•• n tegen

lr:~i~~~nh~~ :s,;~~~m:~~~~ ' t: ~tt:_ dl. oefe nlng .lk kan • ook zee r goed voor-
grijpel1jk vInu it d1e ~ns.n .Het was voor ~tellen dat je naar andere af ddelen zoekt,
ons al lte" ntet zo l euk daar opeens 1Iet- . n die kOllen dan in de ~lddadige s fee r .

~1:o::~=rdi;\~r:~~Z~~e~~~po~1- Er was dus heel veel pOli tie dte hard op-
houden ... t stl11en .DI. ,..ns.n h.dden het t..d?
over hardere akties ,INte r f lalblokkades,
en zO,en d. evt.stf11en zouden de orga
nisatoren er dan zo uit tunnen pikktn .
Gewe l dl oze .ktie< voe. j e In het open-
b t h.nle kt l .. _t j. op- En bIJ de t,..l n?
passen .

nieuwe pol i t ietaak :st rafba re feiten verz innen
Op -dtnsdag IJ s e pt e_ be r 15 de Pete r Zu1dklmpkaze rne va n Veldhoven b i j
Ei ndhoven 21 uur geb l o kkeerd geweest . ~ erder werd een trefn liet wat

oorlogs.atertee 1 geb lok keerd. een Enge lse j eep fn de ( til. gestoken, Wi t

kraaiepoten geb ru ikt en Mat ve r f bolllllet j es. geg ooi d. Enkele mens e n uit
een All sterdamse bus werd en 8 dagen vastgehouden vanwege nte t bewezen

akUvfteiten . Eppo vin de jeepbrand wordt nog s t eed s vast gehouden en
krijgt de ro l van Mar1 tus Yin der Lubbe opge dronge n . Hie r vo l g t een

gesprek li e t _ens en Yin de Vredeswfnkel f n Et ndhoven die al hs Vin nab i j

hebben meegem.akt.
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DRtIG~"- . afsche id URENCO-dir,
PNIEUW radlolktJe' I,h, ziekenhuis

Overzicht van nucleaire t ranspor ten
door Ne-derla nd .De relatie daarmee
met de kernwapenindustrie
en in Namibië ,gewonnen uranium.
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B M D- weg-er-mee! OUder die leu
ze zijn er soms akties gevoerd. 
Maar hoe staat het nu met die 
BIID ? 
De voorgesebiedenis is , naar ik 
aanneem bekend.Waarscbijnlijk 
ook dat de "informatie-periode" 
is afgerond in juni dit jaar. 
De BMD nadert haar eindfase: 
In noveaber -december Z'"l bet 
eindrapport aan de regering wor
den aangeboden. 
Echter de besluiten liggen al 
lang vast: begin oktober was er 
een kamerdebat o.a. over de kern
centrales, in een vrijwel lege 
2e kamer. Van Aardenne zei daar
bij dat de uitkomst van die BMD 
alleen een rol speelt bij de 
vragen of het aantal kerncentra
les in ons land uitgebreid JDOet 
worden enjof de beide kerncen
trales op den duur door nieuwe 
moeten worden vervangen. 

Dat is ,godverdomme, toch ver
schrikkelijk. Juist door ak
ties vanuit de bevolking, o.a. 
tegen Dodewaard. zou in de BMD 

-DIRECTEUR 

de vraag worden meegenomen of 
de bestaande kerncentrales wel 
of nt..et diebtliOesten.Deze vra
gen zijn dan ook in de diverse 
rondes van de BMD gehanteerd. 
Maar bij lDODde van Aardenne 
trekt de regering zich biervan 
bij voorbaat niets aan. 
Niet dat ik dat ooit wel gedacht 
zou hebben ,maar vele goedwillen
de insprekers wel. 

Het is heel goed mogelijk dat 
uit de eindrapportage van de 
BMD blijkt dat de bestaande kern
centrales volgens de meeste men
sen zouden moeten sluiten.Deze 
regering neemt daar nu op deze 
wijze alvast stelling tegen, dit 
met het rapport van de kommissie 
Beek onder hun arm. 

Dat de berekeningen van deze kom
missie Beek van geen kant klop
pen vindt je elders in deze Afval 
Op 18 november is er een perscon
ferentie geweest over 2 bijlagen 
die bij bet eindrapport zijn ge
voegd: 

R 

Doordat we niet kun
nen garanderen dat er 
elk jaar precies 12 
mmmers van AFVAL uit
komen hebben we het i
dee van jaarabo's la
ten vallen. Vanaf nu 
krijgt iedereen weer 
een acceptgirokaart 
bij het laatste numer 
dat betaald is. Deze 
geeft dan weer recht 
op de volgende 10 num
mers. Om te voorkomen 
dat abonnees die a 1 
voor heel 1983 be-
taa 1 d hebben te kort 
worden gedaan. krij
gen zij later dan jan
uari 1984 een accept
kaart. Omdat ook voor 
AFVAL alles duurder 
wordt en we de abo
prijs niet willen ver
hogen, hopen we dat ie
dereen die een accept
girokaart krijgt~ deze 
zo snel mogelijk. betaalt. 

REDAKTIONEEL 

Oe naam van AFVAl is 
enigszins gewijzigd; 
er is militarisme aan 
toegevoegd, Een ont
wikkeling die in vele 
basisgroepen al lang te 
bespeuren was. Veel 
groepen houden zi eh 
behalve met kernenergie 
ook bezich met milita
risme en/of kernbewa
pening, Het is daarom 
niet meer dan logisch 
om de doe 1 groep van 
AFVAL uit te breiden 
naar Anti-Militaris
tische bewegingen. 
Afval heeft altijd al 
geschreven over trein
blokkades, vredeskam
pen en kernbewapening. 
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DE 
KOMMISSIE 

19/10 

·u DIALOOG OVER KERNENERGIE 

BEEK 
OE Ko11mhsh Btek (kB~ 1s door ten re,tringsvtrkhrin9 van 16 

~:~~::::n 
1
~:!v!~Y'~!~ :~u 

0
:!~ t::•:! 5 ~e 1 

b:~:. d:.~::~~~~! t!: ~=· 
sluiten. Ottt vraagstelHng was lf!'t4..,ongen door de AKB na de 

:::~~· h=~b ~! c: ~'!!, d!:t g:~·:~1d:~~J t •:!t d=• ~·!:• .:~ o:!:~·:~~ i~!: 
prtsshvt tolerantie g1ng oa de protesun de v ind wtt dt uthn 
te nt•e n:•ttata aaft aaar, Vadertje Staat u1 wel tvtn objetthf 
wttens chappelfj t ondtrtoelten of dh sht1ttng vel aogt11Jt 1s•. 
Yan dt regertng uft gezien heeft deze koutsstt ztjn werk goed 
gedaan: de ktrncetral ts shit.tn tost S •t ljard gulden. Htt 1s 
onbt9riJptlfjt dat ~tt rtpoort van U zo wt fnf9 fn~o•dtlfjkt 
krhht heeft gekregen. Het ts nog voorzichtig uhgtdrukt als 
•en stelt dtt frttt eindrapport •fn grote leugtn h. Htt nu vol· 
gtndt arttkt l 911t. fn op d1e leugens en (gtdttl u1 Ijkt) onjuist· 
hedtn van htt rapport van kB. 

Regering peinst 
niet over sluiten 
kerncentrales 

onnozele kranten? 
Al s je naar dt krantenverslagen kijkt dit 
geschreven l.ljn n.a.v. het t"egeringsstand
punCI t.a.v. htt C>P*nhouden van Borssele en 
Oodtwnrd bliJkt nf..,.nd ztc~ op de ho09te 
gebracht. te hebben van de 1 nhoud van KB. 
"'-•r M •n1ng van velen lijn de kosten van 
s1uhh'9 nttwr11jlt. noott tu1vere koffie: 
dik S lltl j ard gulden voor twe klefnt ~<t

centralet,Jes ctfe bowncsttn wt zwur Ytrlfes 

rum:·,:.:.u=n: ... ':.~·1::w, ct.op ~:.~ 
zoe\sg-rootp van de W~h'trsHett •an Qoonil'l
gen n•. was •t stc:Mefd gulagen: 5 "' 1-
Jtrd kostMt,dtn -t de botl .... door
ctru1en. Is Ot AQ zo Nik gNOr'den dtt 

=~·.!::r~~~r!:rlegd worden? Of ts 
Als jt als 0 trYan uttg1o11t d•t Bont.elt 
tot het jaar 2003 w1nstgevend d·ruit. lee. 
Je un een exp1o1tat1ever-11es van S •11· 
Jard. Ott h echttr volk-• uft de lucht 
geg.-eptn Ollldat Boruele nog nooit met w1nst 
heeft gedru1d: dt hoe strooalcosten dfe 

~~:!~'{rrJ:~ .1 ~:~:";!~:=:!!:~i~oo~-de 
btvolktn, van lteland,dfe betaalt de h009· 
ste stroomkosten 1n Hfderhnd.Het rapport, 
opgesteld door de kc:w.fssfe Beet 1s een 
typisch voorbeeld van hoe dl' teehnotr.tfe 
werkt ~denttndl!lf:probl-• dte te IlOof
liJk ziJn worden niet In de btscllouwfng op
ge 11CMn .Er wordt ult9tgun van het feit 
dit eN atoc.ctntra lt 1n 8orsstle wordt v..-. 
vangen door Hfl 600 Mgi'Wfltt toltl\Untrlle, 
dit terviJl tr tl etn 9r0tt overt•pacfttft 
fs van • 1 ns ttns 1000..gawa tt en M: untra• 
le ht krssele slec.hts .tSO ~watt be-
~~=hK:r:\~\~~Wn~ vtn de k-issfe 
Het h du,... zinnig Mt rtpport ltrftfn 
tf'l dtt arttk.tl ~ besthrfJven. 

"H RAPPORT : 

tn de studlt ven Beek .:»eten de'"f'fnancteel
etoncwnt ese .entr"gt e .. po l t t1 eke .wertge legen
hefds· en vefll9hefdsttchnfese gevolgen 

~~,.:~!~~~i.~•!,J~~~td~~deope~~t!~rl l 
ten J .. r langtr.Kerwan Oa.weld werd ge

we1gtrd Oflldat dft ~en kemenergfe zou zijn, 
dltr"'M btstUt dt ka.fssft uft louur p~ 
feuors en een dottorandus.Ot p,.ojektlef-
der w s Hn 1nttn1tur. 
Opdrtcllt voor dt k-hsfo: (cftut)"fefto
lfjke !lfVOlgen voor dt ntdtrltlldse Sutn• 
lowfng voor ~tt In 9fl>rulk -.bet stil· 
1~ of ~t sluiten vtn dt twte In-.-
!: dt!~fjb~!k ~"!:. k~rne~'!:ecentra 10$ 
a. de e~Wing van allt f11\1nçfl1e voor-en na
deltn;dfe dtaruft reótlljttrwfjs zullen 

::!O:!'~o:;,~~=~~r.!,. ~!.f ~~le11 
k<*A. 
b. de dtrektt tn tndirtkte gevolgen dur· 
Yin Yoor de werkgell'genhetd,in het bijzon
der tn de regto's waar de betrokken kern .. 
energfectntrlles gelegen zijn . 
c. gevolgen 

:: :~n:~!;~~:~~s 
f. alle tndert uptl<ttn"(tfnde cfttat) 

f)!"!.~t rtktnfn, !lfhoudtn •t !let bo\>fen 
van ten ntevwe loltneenb-ale nn 600111egt· 
..,.tt.wat natwrHjk Absurd is c.dlt er al 
Hn forH ovtrhp.~cttett wt~n elettrid· 

BMD-CONCLUSIE BLIJFT BUITEN BESCHOUWING 

tel tsproduktfo Is ,omdat. de prognoses btJ 
lange na nfet gehaald' "'ordtn.Bovendten ts 

~~t;:~:!e .:=~~~!~o d~~a!:~t~tcxn-
"et Is bovendfen f>o ltchell jk dat dt < ... 
•hsh als opdracht Meft gekritgen ca al
leen tt ltfjlt~n nur kolen als verva.ngtngs-
111ddel van at.oo.troo-,wurbij YOOr kolen• 
Stf'OOII ht het gthetl niet geketen h nu,. 
wat dtt voor wrtgelt9en.heid oolevert.Het 
fn gt'brufUt411t.n v1n wiMenergie is niet 
eens o.,..,....ft door Oftlt ko.i ss ie 8Ht. Oe 
helt opzet. van 6tu •~tsste was e r een 
van b•ltt_.,.. tortzfchtfgbefd en poll· 
tftke dotl9trfchtbefd IlOdot In alle 9tV1l· 
lende hoo9<t ...,.liJkt kosten ttn nadele 
van de sluftfng tn ,..kentng ztjn gebracht: 
lttttrlfjk sta.t er: •voor teder jaar dat 
Hn kentcentr~le produceert na te ztjn af· 

m;::;:~:~c>!~ :!~ ::~~::~!~~=n~fe~!eOat 
ts nuuurl1 Jit grote tolder als je ntet 

~~:,:~.~~ ~og ·~:;nt::t;~:n":-r!e:~;"_ 
le tott•l tf9tbrol<en,vemoedelljk zullen de 
kosten ontzettend hoog ztjn v•nwege de eK
tremt radfotHfvftett en bovendfen:wur 
MOet Je llllt dfe trotp Men en hoeveel eeUW""' 
tn moet hit ahal gefsoiHrd won:ten van het 
leven op &lrde? Dele tosten kown n1et VOOf' 
In dt ttlk•latfe van de k-sste Beet. 
Mterwet alltt-ft al •att het regeringsbe
sluit oe door te gun oo advi es van dit toe
•fssft ktt ,zich Oft9tlÓOfwurdfg.Als Ion· 
sela ftu W'Of"dt gts1ot.n .au in vergeltjktng 
Mt het doordruten tot 2003 nn verHes 
van S •flJtrd 9Ulden worden 9tledtn.No dt· 
ze konsttttrlft9 -dt gosteld:(cftt•t JCB); 
•o.ar OVI'r 6t voororM"tlllf~n,dte aan 
dft soort btretonfngen ttn gt'Onc!slog lig· 
gen. van •ntng hn worden ver-schild.heeft 
dt c-fssfo t tnslottt •09 ttn gevotlfg
heidunalyst voor de belangrfjk$te van deze 
voorondtrsttl11ft90n g-okt.Onruit blljtt 
dat een verlaging van bovenaangehulde ra
mfng 114tt meer dan lOS nfet ~r tot de mar
ge bthoort waarbinnen een enfg-u1ns over-•! 
tufgende,ftfttlljke bewiJsvoering ts te le
veren . •ote gevoeHghefds.an1lyse shat oolc 
ntrgens op want als 1n Franlcr1jlt de op lcos
Un Yan 8orsstlt w bOUW:n opwrttngsf&· 
brttlt uit eU;ur lt.nalt,.bHjft er nttts over 
van dat I>Kr-ag.8ovtnd1en tcrtjgen we dl.n de 

(L.~s~~:~.~i~~rr~t~ve~,!~t!~v::~· 
nft<IW tt ....,_, -rkfn,sfobrfek In u 
Htgue). 

ewu...Jl: de wtrtgel tnhefd: 
Rii"'ilutt4n nn 8orsstlt zou Hn verHes 
van ca 250 arbe1ctsplutun betek~.als 
Pfthfnty goldkopt >!1'008 von de stttt ge
garandttrd wordt,want de stroca dte he·t 
•l .. tnfllll>tdrfJf nu triJgt Is obsurd goed· 
koop. Het 1s ecf'lt.er ten grove leugen dit atOOfltStroo. ervoor 1orgt dat Pêchtney zo 
gotdkoop llr- trfJgt.Het tost dt zeeuv
se portlk•llere stroooogebrufker nl.handen 
vol geld(ztthnd Meft een SOl h09ere 
str«wnprtjs dtn de r"eSt ven "ederla.nd). 
bet ft gtwoon tfr.otwongen.Zelfs dtze geflit· 
tetrde sti'008prttun vindt Pkhfney tt h009 

~~ ~!.~'":!f}s:rl!~i'~':!~~n v:~~~:!~f 
140 •flJotn subsidie per Jnr .Zo wordt de 
cwerhttd gtdlanttord door het bedriJfsle
ven in ttn ttjd dat tr alles nn gel~ ts 
.. wtrtgel..",.fd tt h-aven. Als er ttn 
eind to•t un dl absurd lage stroc:.-tosten 

s luf t Ptchfney en dat kost 1500 arl>efds· 
plaatsen .Polltfek ts dtt niet te verkopen. 
dus bliJft de tletnverbrutlcer beta.len.Het 
slutun van OocSNiard tost 200 a.rl>efds
plutstn.(r wordt dus totHl geen rekenfng 
91holldtn lilt de trt>efdsphatsen dfe de bouw 
tn txplottatft van un ltoltneentra.le eet 
zich -rtn,t. 

~~: t:"!~!:~~~t= 1~: t rftg ~~cw:t~ern· 
ctntrll t.dat de f"'Ht van de HUW.h,.."..,.,.... 
gft nfet ater UI\ dt oroe ta.t, tn "ederlai'MI•. 
Dat IIHft dt ttol>oissft goed 9tZftn!Ott h 
dan ook Mt. eAtge aspekt waarowr Hn oor .. 
dttl 91Vt1d wordt.w•nt toetcastvisi e heeft 
de lta.tssft Rfet.Er worden 1R totaal • ,.... 
gel tJH un bestHd . 

t~W...a: Vtf lfghefdsrfsfko's biJ no,..al 
bedrijf. 

'"dt lcc:wwfssft stelt vut: 
~dat. in beidt Nederl andse atocnc:entra1es 
de blootstelling van het personeel aan 
radto.tt1tvt stra1f"'/,b1nnen de daartoe 
vut9tstolde lf•fot ag en ligt . 
·dn,de b1ootste111ng aan \'11egas en kolen .. 
stof tn btst.e.aAde lcolenc.entra1es.binnen de 
door de ArMfdstnspeUie vastgestelde to.
lutb-&re COf\Ctntt-atfn kan blijven ... ". 
d&t ctt tfftkten daarvan toch nog 011 nader 
ondtrzoek YtJgen. • 

Oe rfstto•s nn lage straltng$dosts 1tjn 
tlltsbtflt lve -l•ngrtjk.Stttds •er ttn· 
öttrt •n trtoe Cll dit lage straltngsdoses 
tls biJzonder !lfVttrliJt tt bts-n.(lft 
l'tet verslag nn cM t~t..a.rfng op 31 otto
btr te Vltntn,on,l97'l.)Vole wetenschap~,.. 
tw1J ft1tn dus aan dfe • internattonul vast· 
gestelde 1tateten• . o. t~tss1t ec:l'lttr 
vfndt het nfet noodzaJte1fjlt. een nader on
derlOtlc fn te ste11en.De k011atss1e fs van 
mentng dat risfko"s eet fnterne effekten, 
bv .het ontsnapptn van ra.dtoalcttviteit fn 
de reaUorrufmte,Ynl .tole-nc.entral es betrer
fen:s tof en gasexplosfes.Dt kommissie ne
Q*trt dt velt ongevel l en tn ~erncentra.les, 
wurbiJ radtaaktivf teit ontsnapt en het per-· 
son11l btSMt.(Zie het boek van O.~~Veld:on-

fn1~!~:"ä!.~'~7!fióV!eJ~ externe effe;;en 
IIHft de kCI8Dfssfe zich gewond tot de Gtzond· 
Mfdsrud tn de '-lsste fteaktorvef11ghefd. 
Allt punten van dtze twH waren .etgtwOgeft en 

m:~;~.:~da~~ s d:ogkl~~;;:~:to::~iotht. 
N1twrlfJt Is dtt onvoldoende ondtrzo<ht!Oe 
daaruit voortvloeft:nde sodale m psycholo-
91s<M tons-tiO$ op -onenden vond dt 
KI Hn a~t YOOr stuft tng .I)Js dft gevot· 
gen YOOr o.woneMt.n vo,...n een 1~nt 
voor slufUng,tarwfjl uitstoot nn radfo· 
akttvttett bOven de lfatet waan:k!.vnk voor-

Commissie-Beek 

gooit eigen rappor 

in prullenmand 

ge:k.~n ts.De cijfer$ v1n radfoakttev~ ont
snappingen worden vaak gebtgttelliseerd. 

Punt e:de •tliet~hygflnfese effek.te11 van 
-- dirette en fndirektt lozingen: 

De 1oz1ngen betreffende kemçentrales ztjft 
ondei"VVO"'pt:ft UD nGI"Wft.Redtn VOOf" de Q 0. 
dft rldfoakttn-eurtiise.ingen van a~ 
centrales als vetlig te bescMt..tn.Dt IC8 
twfjftlt nfet un door de overheld 9tSttl· 
de no,.A.Kolencentrales hebben cUe no,.n 
nfet.8efde centrales hebben volgens a. 
nrge11jkbar-e luc-htverontretnigfng~kolt utt 
"" kolencentrilt sc:.s ook rad i oaktief jocU· 
,. of Strontf-90 of Cobalt-57of trftf""' In 
het kotlwattr?Oe lCB vergeltjtt op~ls en pt· 
rtn.Uit ten kolencentrale kc.en ook radfo
atttfeve stoffen vrij,!'121ar dat ziJn geen 
nieuwe .op de nrde nog nfet bekende stof· 
Tin.lrre kCIDen alleen vrij uit een kerncen
trale oe ttentallen eeuwen In de bfologteSt 
krfn,loop oktlef te blijven en zich ophopen 
tn het •nseltjk en d1erlijk organts.e.Over 
deze •flteuu~kten zwijgt dt k-fssft In 
alle talen. 
8ovtndftfl wordt er nag ge6un over de zg. 

:!J
4
!:~k!:,.!~'~=;~~~u~'":;:':l~':r.~';P'" 

ge.er\t ~'" worden na l990. *Yoor ltSA u dt 
ftOOdzut tot Mt vh.._, ven een 11ft9dvrttt 
lthr fJ• ~rgfng ofet pri .. 1r tflltokelt j k 
van "" evt. besluit tot het slut tton van dl 
ter-ne.wtgfectntrtle:s.aatr van de afwrldng 
v.,'l die lfgesloten opwerkhegstontratten(gOtd 
voor produittie totl990) .en nn dfe.dte voor 
cM periode daarna evt. tfgesloten worden. • 
Hfertn wordt al aangegeven dat de moefHJ it
l'ledtn pas na 1990,als de Icontrahen Ytrlengd 
ntOtten woróen.begfnnen.Gezten dt 9rote moei
I Ijkheden wt htt opwerlcefl en de rampen Mt 
opwtrkfn,srabrfeken Is het onw•ar>chfjnlfjk 
4at we het kernspHjt1ngsafva1 deftnft1ef 
ltwljt l i jn als we het nnr Lil Hegue sturen: 
we kri Jgen het gevoon weer terug met het 
r1dfoalctieve puin van de afgg,roken oowerlc
tng>s fabrftlt. Dtzeo onbeschrtjflfj~ hoge tosten 
wordtn nergens gektlkuleerd bfj de l8;dur 
draaten totkoestfge generatfts Yoor op:het 
lehr1J opbtrgen van kt.rnspltjtif'lgsafval ge
~l"t.nde vele duhtnden J•ren. 

lYD,U. 1ndl!'re ~Spetten: 
llf'Tiltrnt.t1onalr polttitkt .spetten VIn 
slu1th~ zijn voor ~ IC8 Hn probltM van
~ de Mtderlandn deeln.-e tn de tnter
n.attonalt gar-antieregeling volgens l'l'ft .,......, 
d,.ag van Ptrijs. :•voorts ul on1e brede sa· 
wnwerltfAg 1n tnternationaa1 vtrband,wur· 
bfj lfsp,.abn over no.-..en.ene"91tbete fd en 
non .. pro11ftrute technisch ~rden vool"bc'-
rtfd.do-or anderen andt:rs worden beoordeeld. 
fndten onze kemtnergtecentrales gesloten 
zooden ztjn.•ott is ... dreigt.., van de K8 

~~1::r~g ~=~~i:t 9~~,.::~~~ij~ !~.~"~:.~·d. 
kN1srakttten:a1s je ze niet plaatst mag Je 
niet meeprtten tn de HAVO.Het iS •ltiJd weer 
httzelfdt onvolwauen getul:tls wtj nfet 
dOtn vat onze grote broers goedYfnden.da.n 
11ggtn we eruh.A.ls je enfgsztns dfeper ht 
de uttrte v1n dt •inttn'lltfon.ale polttiekl 
u~kten"cluftt,dtn blijken tr httl tndol'tl 
heettin nur vortJ'\ te koeu,dan vatrop door 
de Q gezinspeeld WOI'dt:de pl•tonf-kon .. ft. 
De HHerland.se kentcefttrales .,.ten .. proo
OJctren un de fraMe p1utonf..::entralu of
ttwl dt SliElLE QltE1UIEAUOR,dle va .. ft ~tt 
rtaktorpluton1• 1utver tlfapenplutonfu• uakt. 
Ht ervlt bHjkt,dat het Ned-erlandse atoc.tntr
gie•progr'I.Mil. rechtstreeks ~~teWtrtt 11n dl 
prOduktte van Franst atoc:..apens.(lfe de 
not• van de verenfgfng m11teudtfens1e:Neder-
1tnds plutont1.111 t.n de Franse atOOIIIbom.Door 
drs.D. van Ooyen). 
8ovtMIItn bliJkt uft een artikel Yan Hen~an 
Dflrvt1d.J9/3/83 tn 'Hervotwd Nederland' ,dat 
dt kerncentrale Bors:sel e een aantfenl tjk 
deel van de bowlcosten voor de opwerlt.i"!JS• 
ftbr1ek In la Hague voor zijn rekening neff!lt 
t n lodoende de stroont!tosten van de Frtnse 
atOMeentra.les geflatt~erd lug houdt: 

Hans de Jongt 

PS:Er ztjn nog arg.enun te over ttgen 
het rapport van de U . 
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BREMERHAVEN 
" VROUWEN EN K INDEREN VAN U.S. SOLDATEN GEDUPEERD DOOR BLOKKADE " 

• 

BREMERNAPEN 1,, 1~, 15 OKTOBER. 

Door de Ou f t se vredesbeweging 
is een blokkade afgekondigd 
dfe een voorspel moet zijn van 
de akties dh eoeten koaen als 
de Pershing-raketten werk.etij~ 
wot'den geplaatst (22 november) 

Het 14 mensen utt Amsterda11 en leiden 
zijn we vdjdlgDOr~n 011: 5 uur ~~et 
e-en busje en Hn personenwagen vtr
trolcken. on + 12 uur kwamen we in 
8remerhafen ian waar a 1 vanaf donder· 
dagmorgen de drfe toegangswegen naar 
de h&ven werden geblokkeerd door onge• 
veer JOOO mensen uit heel Duitsland. 
Er was een blokUde •fdden tn a.,...,.. 
hafen , waar Ji:onstant 4 vur lang Hn 
groep van ongeveer 400 mensen bij de 
door d-ê pOliti e (bundesgrenzschutz) 
opgeworpen barr111:ades. zaten. Oue 
barrihdts bestonden uit Kat~prftlcel · Dft was een i ndrukwekkend gebeuren. 
draad, bekken, veel aanschappen en Heel wat indrukwekkender als toen 
pantserwagens vool";rien van e-en soort in sept.eabe-r 1981 in Ood~urd vaar 
ltoeteva.ngers met scherpe punten. Oe af en toe een pur mensen kwamen aflo· 
polfti ebarrtkade zag er al IDIH al sen en je totaal ntet wist w1e of 
heel wat degeliJkeruft dan d~ op w~t er zou fc011en. Eln oorzaak van 
piepschuim zfttl!nde blokkeerder-s. de betere 01'9&n1satt e in Bret~tr-hafen 

was dat de bloltkadegroepen waren 
opgedeeld fn •schichten\ dte alten 

Oe re.den van die b lokhde fn 8re· 
merhaten was dat 
allerlef oorlogstuig w.o. atOOito
A.ketten vh die haven het land tn 
worden gesiiOkkeld. Volgens de mtnis· 
ter van Binnenlandse z.at en ZfMf,.... 
m nn werden dê .o-rikanen gehinderd 
om hun koffers te ontvangen en wer
den a11een <Se vtouwen en kinderen 
van de Aaerikanen gedupeerd, 
Oe volgende blokkade d1e we be· 

uit een vêrsch1l1ende streêk uft 
D.litsland kwaaen. Die schichten los· 
ten e haar dan ook af. Toen w1J er 
waren donderdagnacht. werd de groep 
uit Hoord·Dufts l and afgelost door 
een groep uit de buurt van de Boden
See. dfê eh: ook een verschi llende 
tul S!)raken. Ook i n Dodewaard wu 

~~ ~!t!e~t!~~11~fJ~g!~~e~~!!~ 
d•m)en de rest van hU la~. Maar de 
aflossing was niet 10 best gêorga· 
ni seerd. Oa.ardoot raakt tedere•n veel 
snel1er uitgeput. 
Ole schichten in Bremerhaten ••ren 
georg1nl seerd 1n basisgroepen die 
elk hun afgevaardigden hadden in het 
schichtover leg. 
Oe derde blokkade die we vrijdag over
dag bezochten was de bI oklcade van de 
kontatnerhaven. di t wu een bloltkJde 
a la Dodewurd '81 zonder pantser-

;:y~~~e~~o:;!~t:! d;!!: 1 :!di :t o~~ 1 

ru flli n~n om de vrachtW1gens met 
konta lners door te laten. Later op 
de dag liepen dfe vast fn het verkeer 
nabfJ de blokhd:e. Hier zaten wee,. 
ongeveer 400 ~~~tnsen op de grond J!let 
een riJtje politi e erv06r. Op de t,e· 
rugwg vanaf deze blokkode kwaJOen.we 
een onafzienbar-e rij vo11e politfe
bussen tegen. \Ie dachten dat er ont• 
ruimd zou worden. 111.u r dat was toch 
niet het geval. Oe hoeveelheid po· 
11t fe dfe in Brserhafen was saJOtn
getrotken tartte elke beschrijving. 

=~~~= :!!r d!!n v:~~~ ~~~r!~~~t' pr densonstrati e op nterdao. 
nfngsgrotp van de in Ou1 ts1and ge- Aan de demonstratte deden zeker 
l egerde Martkanen 1s gevestigd. 30 000 mensen mee van al lerlef ori· 
Hfer was wederom een luguber uft· gfne, SPD'ers, K~nfsten, Anarchis-
ziende politfeblokkacte met pantser· ten, JCralters uH Berlijn en Kerke lij
wagens. kaaera's en Nato-draad. ken. Deze bonte mengel110es moest 
Er wer-d dan ook v~lvuldfg gelachen achter een gtlufdswagen lopen Mt 
over de potsierliJke voorzorgsmaat- de 1uid.sprekers Mar achteren gericht 
regeten tegen ongewapende op de grond i.p.v. naar vo~n. Een gedeelte van 
ztttende en zin~nde • nsen. 91j de- de route was verboden; er- werd alteen 

!~s:!;~~~~~:e:a~t~~::~, ~~~ : :!'"!~:db~~:~•:ts 9~~~~n e~e ":~: 
nidden tn de nacht. Dit was een heel toritelten lag. Gelukkig trok niemand 
andere 4an die tn Dodewaard. 0. pre- zi et! daar- tets van aan en 11ep verder 
des vier uur zagen we fn de verte r-ichting Cart SchUr..l kue·rne. Ondei'W'g 
tient.allen flkkels aankcaen; ongoveer-Rrdtn selektief de ru1ten van bank· 
vierhoncJerd mense.n stonden op om de g~~bouwen en pomoshops tngegootd. 
aflossers te verwlk<llll!n met gejuich Ot leuzen waren zowel tegen de raket· 
en gez.ang. Oe llll!nsen d1e van 12 tot ten al s tegen de Medkaa.nn inte,... 
4 uur bij de blokkade gezeten hadden ventJepolitiek fn Mfdden•laer ika als 
g1n~n weg en de p1tatnn werden fn· teogen oe Hato. 0\te-ral 1n de stad waren 
genomen dOOr de nieuwuilgekomen .en. poHtieko.aando's ter besche,..ing van 

grote warenhuizen en kaurne 's . ~ de dichte r1Jen dcaon.strlnten. een 
itletne bankgebouwen genoten deze be'• dr-fetal heltkopters van de bundes· 
sche,..1ng nfet. grenzsdlutz vloog volkOMên zinloos 
Voorbij de tweede blokkade ._,as &en weg vlek boven de hoofden van de demon-
ZOtlder zijwegen naar de kazerne. De stNnt.en en aan het einde van de weg 
blokkade was verplaatst {di e van de bleven de politingenten toestromen. 
politie) naar het kazemeten-etn. Daar De 1nt'hlfdatfe vln de llliCht was 
stonden vele waterwrpen; en polftfe- ttchtbaar op de gezichten van dot 
•t helmen en schilden . On!du er leden vtn M bundesgrennchutz als 
maar- ~fn weg is moesten de demonstranten de helikopt-ers op enkele tiental len 
vta: dezel fde weg terugkeren. 81j de meters hoogte overdnerden. 
kazerne waren enkele scflennutse11ngen Op zaterdagavond lijn nog tien• 
tussen waterverpers en vuurwerk en talten mensen gearresteerd, Veel ge-
stenen. Op de terugw&g stond een gi - wonden zijn ook gevallen bfj de aan-
gantfsehe polfUe.acht ons op te wadi· vttl en at houten stokken gewapen-
ten. WH gehelmde met stokken ge- de politiemensen . 
wapende politie deêd af en toe !On· Op de te·rv~egwel"den we bfj de Gro-
der enige aanleiding u n aanval op nfngse grens overdreven gekontro• 

l eerd door de t(ederlandse Douane . 
hans deJ~ 

V i V e 
EU NIEWE NOTA van de VEII[lj!GING Hlll[U. 
OEFENSIE: • NEDERLANDS PLUTONIUM EK 

DE FRANSE ATOOMBOM•. 
Dave vu Ooyen. 

ou~ nota ent W:boorlijk dhp ba op de 
cevol&~n van de in&ebruiknelHna van 
•n•tlc kYeeknakt-oren, d.i• helemaal ni.et 
•nel beken, aaar bnt-~-ltlaar vapenplv.
tocûum produecren. Het h veel bandzaMT 
een plutoo.i.uJOatoollbOG te .. k~ dp een 
uraniutibo.. Voor e.en plutonitflllb.om heb je 
u~r .. o unnhballnje plutoniWil nodi& 
(pJm.~ kilo) tervijl VOOf" een uraniueb011 
j e ttinnena 20 tót 25 kilo nodi& hebt voot' 
heteelfde dfekt. 
Doe '·&· 'CDOdernhedna' V«tt ataot:wapena 
houdt dut VOOl'ft&m~etijk in: KET VBIVAHC!If 
VA.'i URANT!r.i DOOR PJ.,UTONIUK, waardoqr de 
wa pena khiaer, h.andz ... r, Hebter en 
treh.d.erder vorden M t heual {de of 
!Deer ethtt! Het fanati~ke beleid van 
d4 atooalobby blijkt dua voornamelijk te 
zi j n lna:egeven door- cle \lAP!NFABJtli.A.'fT!N! 
flet ncbtstreeltae vn'baad rua.en a tooa
vapena en kvee\ruktona wordt afdoend• 
••nactoond .et t.ab•ll•n en get.aHenvoor
beeld~~tn . 

Mede vanwege de uitgebroeide bronvemel· 
ding h due nota wam Ut'lbt!volen: 

Te beste 11en bij vereniging Mi Ueudefens te 
2e tieteringplantsoen 9 Jlas.terde, S gld. 

la t r ance ! 

NO NUKIS 
' 82 
fes t tv al . 

9 april In Utrecht 
t pJaats. Het 

tee was êèn 

·~,,~'l:~~;:!!::~~;::· Het f•stiva l g~ o-de anti -kern· 
ondtr de aaMacht 

onder ctfe van 
om geld "oord~ AK8 
~zitn 1 was het 

happentng, aaar fn 
dfe von de AKO,wos 
te horen. Die. kritiek 
ander~ dl! koonercii!le 
reputatie van de an-

fs&tor , de Fflmaatschap
Hoe staat het nu 

de opbren_gs ten ? 
1eUn stond een ver-



Overzicht van nucleaire transporten 
door Nederland .De relatie daarmee 
met de kernwapenindustrie 
en in Namibië gewonnen uranium . 

INLEIDING 

lied.• MilD di\ Ja.a.t U ee.A 
arotpJt aeuaa bt&tt: Mt ~t. 
Ult'&ellkt a " aa allerltS ••e•
TtM over traneport.a 'UD 

aucladr aaurlaa1 door M~er
bn4. 
Het caat a. ••1• b.oftderdeJS 
u·antporun per Jur. die. 
slcb. otat aet.oude• aaa eltlc• 
Tl .. tt ro\ltt. kr·le tl.ru dOor 
!fKerJud. •erpla.ataea . 
Crol••c alJa dtl.t u ·.uporuo 
te Ytrdalee la drtt kat.qorln. 

L Trutporte a aet Ureoeo 
)fed.-rlartd (UCif. A~lo) 
au •tddelpuat: 

a .Tr-uaporte ra •et Uranlua
ht·.aattuortde- o. tr In 
AI .. Jo urrlJin u.raalu. 
van t.t •• .. •n 

b .TraaaporttD uit AJ.aolo aet 
•nrrlJkt u~aa11.111 ceac.ll.tllt o• 
er tleltr·t braodetot voor 
k.trere~torea •ua te latte ....... 

2 . True port4!D Mt het J:aercle 
Oadtraottl Ctatr·.,. a ta 
atckltlpnt (EJI u reueo) 

a , f'ra•tportta ta lltt ka4er ••• 
~to. . 

Htt JCN beheterl do Hoc• tltn 
reaktor Yan lbrot-a. ea. .,._,.... 
:rtcht onderaoek. 

b, hO tOPGil .f11brhk tyk-U•I
UackrOdt nv op het felt-

Ve noer r adtoûtu•e hotopen 
.oor obder-..o.lll eo e:ebnd .. 
1o atell•ebutua. 

e .Atnl •en-efillDC u U.Jd .... 
llJ II.e opelq Yaa ra6toakthf 
ahal (LA\IA etl liAYA) 
Traa•porU'D ••t ahal 111H 
keracentr-ate•, labQratorta 
•• .. tekellhuh.aa aaAr de E:M'. 
Dw.pinten winden au atet aaar 
pluu •• bat udtoa.lnteve 
•atertaal wordt hier 'UJdelLJk' 
opcaetqen( l at.erl.G. opela&), 
,., ••••• "''•• ••• • •• 4•tflai.
U e U oploa.tq . 

3 , Traaepor·tan. .. , de ken
ceatnle e (Bo••l• o Dode
w-aarcl) •• proet·reûto.raa 
(111, O.IU. •• JIP1t. lltn.ea) 
at.. aLd4elpu.at . 

• · Rat betreft liter .-ooro ..... 
Ujll: de .-pU J utofat.••••· 
eteeellacaa , Var•oer ••n aa 
nur de kerneentralu/ proef• 
reUrt.oren 

b . Radioaktlat t-edrijh-afval 
• ordt radoeltel\Jk opc .. u
r an •••r ook al&• voard nur 
bet Et! Ja •u.eo. 

1 . 0. AoU.aparteld•b"e&ty 
K•t ura.a.l~ d.at h AlMIO 

.o·rdt ••·rrlJtt h ~r ••• 
ttetaacrtJII: deel anouuc: au 
Jllaaibti. 
Maldbti h ••• lud d•t door 
Zutd-Afr-i.lla bu.et word l cebo~a 

e n uitc:eb~o~lt. 

2 , De Aatl•lli:ernoaerahbow!ltY, 
De nucleaire \t'lolporun vorwen 
eea o-.hkenbare uhakel La dfl 
lt•\en ••n auclo&th proc••••n, 
di e de keroeaer,s .... crelua 
oordr.: ceeoe'lld . Kt\ uraah• dat 
la Al .. lo .-o.rdt ro,roduc•erd h 
YOOTft....-.lljk bedoeld • tot 
apUJt•tofata,..D ~r "•r•
~•attalea te ..ordu .,.,...,..kt . 
3 . De Vred.e•bew•&h&/ 

A.attatllurlaU••• b--!&lD& 
In belaqrJjll: 4ee1 ...... au 
ura.oiUII d.at btj d• UQ( urrljllt 
• ordt, ko.t . nl U• epUjtet.of
eh•ent In kerncel'ltr.lea te 
1:IJn cebruht, yitelndeUJk u 
opwerktnaefabrlwklln ttr·e c bt. . 
waarna het a ldaar ve tkrtcen 
plutont• ka:o • ord.en , ebruUtt 
voor de prod:ukth va o ller-n• 
•ap.-o• . 
Z.o .ordt b.tt plut.oat- ..... do 
lterr.ee.aua.Je " eo • • •• ultel o• 
deUJ k c-ebruak-t •oor de prodlllttl e 
vao de Franae ken• a.p.••• ·•"' 
ka.t het plutOlll• vu de 
ui t aewertte 1t.ave.o van d• Neder• 
laadle- oad.era.oekeraû t Or41D 
(1Rl 1 fi7R) teracht 1n d4l kern• 
b~an vaa de Ye renlad11 8t.at11n , 
Zo bUJkt a r aan uor•• nr-.. 
alra n&eUft& te beataan tua"a 
de taraeoel"cle . waaraan •lj ou lft 
la l'ede.rt.Ad Jt.uacu v&TIIeo •• de 
ll:orabnapoat.nc , wapeowadloop eo 
koude of • .__,... oorloc la cte 
..rel4 nttd.&.e.c . 

O.a.• lofo,...Ue, 6te •• ••bb•• 
vartueld ea op P&~llr cant, h 
clan oo)l; 1D de eerale phala 
bedoeld oe ah ,...."art t• dle
ee-c btJ verd~T uJtao.k• •rk, 
••nt \teel \ll.a wat de • tOOI!• 
hlduat.rle ea de a too•lObby 
•arh.UJk utt•pookt, bHJft 
••rt.xn·c•n acuter een • ••• ••• 
&ohe••-d.a.Ua.beid aa a a tuu,_ 
)l;unctlce forauloa . 
C•ra•••rai• •• ope_o.bu R•ld 
• • ntr-•cea. a.tct. au eeaaaal e lee-rat. 
Aaa d• b..aD:d. wu dil pU111•t 
cece.-eo• k&o ieder"• a u aaa •• 
at., aet elcea utta.o.ar..rk o l 
dlrettt UtJea t-een de Ntro)
kea bad.rl..Jve.a. ea LutuU • • · 
0. loforaats.e \aa lo dat c e val 
~te dteaou oe h "uverkh· 
rtecen te worden c obrulkt . 

DE IERIEIUIIIE • CYCLUS 

oe ... traaeportea "'••• l:laO ••• 
croot rtatco •oor aeu ea atlteu~ 

De YJ'&Chlw-.eeal die dea.e &evu.r-
UJkt at.ortea vervoere.o a.J.Ja 
aoab 1eaocd atet c eboBd•a eau 
vaat• routea: 
"Route a wordea va.ak ••t de n.atte 
•hl•" ,.,..ncelteld , Oae ta&t • a• 
•O.r'dt OI)YOid(leada rakeola1 
c•hOudeo Mt de bllU.CID •aa 
b...-oaore l•a.c• eS• route . 
Jaap.raa.t biJ Jae t va.atatellea 
vu M a route worch e.tel cece.-• • · 
&eoa.J o l a er ber"Oep tece.o ••• 
1"01.1\e .. c•U Jk . Sr h . ... 
a luJ terut 11et .-ao rout• • 
O....eatea .oe•• route.a YUUtel• 
le.o a aar aiJn dat alet verpJ:lçbt . 
Oot HJIIt lnkoa.ae.twent : e.r .&JJe 
••I een aa.Dtal J'Ot.ttepltcbtt&• 
atotten , •••r IODll UJb •r I ••• 
routea" ( c oaauaeatenclda, 
nov. uao) 

Ooa ood• noellacroepJe beeft alca. 
lfOOrD. .. ellJk tteaic l•boudna Mt 
d e t_ruepol'tn .. t de Ultra
c e_atrllqe f&brlek (UOf) al • 
alddelpuat . 
o.aa uue-,.ortea bebbea ••• 
ralaU• .. t •eD aut.al "beten,
rlJk• aaatacha.ppeUjke rroepon 
aD .... .,tlncea . die altea •trlJ
dea voor een leafbar-.. eretd : 

• • bebbea o.let ceatr•e fd oaar 
• oUedl&llet.d , be t t a ••• utt• 
lrek•el.tfe heb~ea ooll niet cta 
preteatie d.at •at • • hebben ut.t..
l•&ocht oteuw l.a of onbekend, 
••nt o ver •llle ai.o Ie oeo heel 
boek'Wtt"-k. to tobrijvan (en veel 
ta ,. • ..,e c eac.h ra•n) . 
We habbon ed .t-e r ••l bet ldee , 
dat bet • • • u.rd-lC ldee reeft boe 
de u.ke:o 1a .n.aar a te_kea en op 
cUe -ld•r kao a.e t all baal• 
• oor Yu-de.r u t t-a.o • ._ • • U lie 
••rll dluea . 

Wi j caa.a door • • •opea ala 
Jullie over •••r •• ap41o lflellere 
tDforaau~ oat.r•at de•• traaaport-aD 
of routee b<eechJllkeo , dJ.t. vao 
Jul.Ue te verout.D (voor het 
tweede de-el) . 
Sr.tJW' J• to1on~at.1e op of neea 
ltoDt.altt op aet on.e : 
roubve 14710 
1001 U Aaaterd.u 

Croetjea ft a\lllaee , 
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NAMIBIES URANIUM 

&e.a bootcta t.u.IL apart •ont. 
.. , u.ru.l~ d at ut t Mt door 
~d-Afrtka Ma•tt• laatbil 
k•t . to cUt laad Uct de IP'OQ't 
ate urul~lJD ter .. reld: 
ltO:ae1Aa , w-aar de Brlt.ae ..alU
o•Uo.aal Rlo Ttot..o tt.ne co'a 
~00 toa urutua ,.r jau t.alt 
de CJ"((od haalt. (6000 toa UJ"a
ai~tc ••• erta au 0,04'1. ce
b..a.lte au ura.nlua Nteke.Dt 
ao a UJo.• too udtot.ktt.-t 
ertaa.fnl :> 
Owe:r 4-e &.Mr al.c.lll\e dt.ae.rt
ataereode .. n-..r.:&!ld.lc,bledu 
Je_-... ... bet bOekJe •u au.u.rt 
But--.a1 Uruhaaroof la J(-.J 

t:.1t (1V11) . 
~· daak.alJ d e blaen.tca .-u 
Mulbil 11 Cutct-Atrtta ... be
laa.crlJk• producnt vu un
al\la: 11"1 vu de werldproch.t.lt
Ue b .. ft het la baAdn. 
le.o d .. l 'I&D de .. PTodullU.e 
bDUdt Zut.d• Alrlka .-oor &i~b
aelt : •oor de ••c•a keroceu• 
tral•• • a.let toaee-r •oor d• 
op..utlq vu IKenes.rat.e. 
.....,. .......... c.a.tJDliJk- ~ 
.-oor de ..... aû. .-u at:o.· 
~ (aeut"ro .. .._..?). la 
!.ader 1••al Ie Z\1-ICI-.urtka llat4 
beatr • alle echaket.a 1.0 eten 
Mheer te kriJfe.D. DU. cebWrt. 
.. t behulp ••• ... a weater• ka.• 
pltaa.1 •• tecbahcbe bolp, • ·•· 
Prue• , OuUte, •blelae en A.ae• 
rtka.aue MCirtJnD . (Zuid-Alri • 
aa nHI~ liet "on-t"'''.ltrerette 
Va.rdr&l otet ond•r\ekeot, h-a.û 
riJk evauta . ) 

2 De ult.oer .,. .. X~blea •• 
Zutd•Af~aaaa IU'u.l~de. 

.e.tda laod• a .-oerea, a .adat ae 

::~.;u::s:.. t::..:~~t~y:!!OY uu: 
-Gt:"oot-Brtttaonil: &000 to.c per 
J a.ar, •at de bellt ta vu bet 
JUJ"l1Jlut flbrutk lQ dlt UD4. 
De QYI.. (llrllhb .DUC.U&r l'u.el 
Ltd . ) U Merblj betrokken. De 
u:n. -la teveaa .. dabette.l"C1er 
.-u Ureaco . 
- Weat•DIIUell.l!lld. t het u·r .... -
HllaCha.ft, 4at. Yta lilat VDA de 
brUlde tol 'ler&M"I t: YOO-r •akela 
llor-.c•atr ·a_lee La de 81.D b , • . 
l:rokltorf •• 1or·11:ea, h"ft ... 
tootrallil .. t Zuld-Afr-l.ka. VriA
I'*I*lll<lb.att la ook -..c1ebebeer• 
eter \'U Ur•oco, •••r \e••a• 
opUaf uoelaelhouder Y&D de 
IIOut.nplJa . 
•PI'&AJ"1Jk t au prrt .3 over de 
Ul'bUiDI• 
Verder ook naar de v.a. (Alleen 
tt.4r1J••• t.• porteren Z\11d- A1rt
ka.ao.a •• Mulbie.a u.ra.nlu. cte 
•t-t atet . ) ,1.-tta•rla:td , 
U.S.I. I . ( t ) •• •ooral Japaa, 
Boe Zuld- .Urlk.a - llaa.t.UI bltA 
uraai.ua toelil wel kwtjue.tea te 
te Uea aa.a óe J a pu.a• b.a.AdeJ• ... 
• iJ ... De Japaaae Ncer1q .!!ll 
aJ Jar•• &Ha uru.hm ut t deze 
t wee had u te top.n. Kat bUjkt 
echter dat de Japa.DIIa eoe.raie• 
bed.rlJ.-enva.o ToUo, Kanaat ea 
Cbuba urulu uit Zuld-.Urlka 
10 lf•ibll IlOpoll vt• hit. Z.-l t
terae R.T ,t , MloaHta Sentco, 
.. a. dochtoroocten• 1q •• ll.et 
Zuld-Afrlkau•• lt .T.Z •• 

J J)e VerM_.'-•1 • 

Voor leede rhad Ie e.llec de vlt-

;;-.:11;;;, "~:. :!!-=~~~!· .~-:.
~;·::.::~~: :::r~~:, :::~:·:, 
per •racbt:auto voor eaa deel_ 
a.a.ar Pterrc lath h P'rankrlJk 
eo .-oor ••• deal naar S-prio.r·· 
f teJda 10 Groot lrlttuA•" a••C., 
• ..,. bet u o wo'I"Clt oa.re•et 1a 
ur

1
,Yt u.rhfllabe2a.Uuoride,eea 

radioaJI,Uef (0) ea. cttttc-e (P) 
nof . la • • •• t a.brte.lli::ea -.ordt. Ut 
•r•aa au M• tbtl ••,...•Cd .. , 
da t ut t ,ripr ,Cuad.a , YI,Auatra• 
Ut , ea "l.uJd·Af'rl.k.a , &Od.at de her
tcA.a\ alet ... ,. e e te caaa ... 
Staäer DOI,OOOr deN belluutol 
Joa \'arudert oftlcl&ol 4e ber• 
ka.at wu de atof Sn h'ull:r1Jk, 
Nep. Oroot.·8rltaonla. 

Mt ljlra.n..t• t.aJt de v.a . .. C.a· 
a.Ma .ord .. a.daiohtratUt oode r 
KINld .. YN de ra• tP'"'P .-dat 
de betd• laa.d.n blorop a tu.D t.a 
Hr'ban4 .. , ..,. •••.a.tuale koatro .. 
te J_a bet k.ader ••• bet Jfoa• Proli • 
Ut atle V•.J'd.raa). 

t De Varrljkl.ftC. 
U vel va.nvlt Pi•rrelette ale vaa 
uit lprtaa.tla ldl wordt ... de• l 
wan bet trr

6 
Q.a..U bet ~~~ te A'

•lo cabra.ebt 011 d aar .. rriJll 
u wordea. A.lAot-..1 oUlc.llel 
a t•t u ••II"D la dat ar Maa111• 
•••• u-ru.lua bl.J alt ,aoeat da 
dJrekt.eur •aa Ut UCli(OGder 
dru'k) t.oepMD d.at b.lJ atel • oa 
.,. ... uceo d.a t er ,. • • ll'a.atb••• 
11raaha la At.elo 'HrrlJ11t .orelt 

o Uruluaroof en vranluahellDI 
Ket M•lblll \ll"u.tua U ao bi • 

t.aa.crijk,dat er eeo ._par-t boofd• 
a tuJI • .._ beateed aoet .,.r4ea , 
Door K•tblea urut.• te verriJ 

tea a.U \ de ata.at der tlederluad
•• alc.h etpa.liJk eeJwldJC . _.. 
a.•llac : la UU.$ DU 1-oJCI•A.rrll&a 
bat Mbeer ov-er Jlaabll o••r ., .. 
0\I.Ue lud.la ltaO "rk,...l Z111ld• 
Afl'llta •aD d• Volkera.CLbOIDd bat 
at.Ddaauebap o-.-er XaaibU .. t de 
opdr•e.ht • o. • · la ftrkea ...an 
de aalt.\a.ndtcb.eld vao dil ta.nd. 
IQ 1tG6 ()fttft.U d• V•r• nt1de Ma· 
u .. Zutd-AfrUca h• t aandaat.
acbap • •,.o• htt ~~olll nû.,._l'l 

wu d a werpUehU.aceo ea uald• 
een Jur 1etu de laad voor 11uU 
b~l •• 
Ne t lot·erna uon•.a.t C.r•c•t • lloof 
Mvea ttcd• de reebtaatlabe ld ... 
bet tutell• • .-aa 4e lla.a4 ,•••r• 

door Cln:a 4• atatua •aa de re .... 
rJ.ne ov•r het Haa-lbha 1abhd 
llll'•ec. Ja 1814 ••rnardl ade de 
Raad \'OOr )faalbif ba t • · • · • · cta
U.•t or . l ll.tt,waarta alJ •telde 
da\ er , • ._. Maa.l..ble .. atott•• 
t"ohe:o o·f vlt .. voe.l'd aoa•• -oor 
oe:a soecler toeet..._.. , -.u de 
lt•...S . Aaepsln. de a .. d dua rep
rlaaabe.,...l'dbold beett..plHit 
I.Qtd-A.trtk.a. d.tetatal Mt. de oot• 
11Dftl.al •aa. KIUI.l.blaa t.arutua. 
JIHe rla.Dd heett .. rat oaurend, 
4at er MaalbS•a vra.atua ••rrljk:l 
wordt la Al••1o.Vaar tMn de an
t1 - apartheldaa:roepertnr•• tn 
Hederlandi a• a.cu1erball J aar •er• 
k•ltJl ••t bewlJ••• lt-. ... n,koa 
Jilederlud 4lt atet ... r oatlaea· 
an . o.dat Mtclerlaad het vr·aalua 
aoc nlat voor eten pbru.i.l ta
YOert , •• b.t.er ceu apraJI,e ...... 
dleteta.l , ...,. •u ••• aoort. aa..: t•••< .. rdtean ........ tol .. coe
dereo) . (l&ede.rlaad bee n de laad 
.-oor "•lbll erlli:et~d e:o ala een 
•• de • •tal,. lude11 oolr bet 
dekr"t er. l)~)lederl a.nd •aratopt 
otch fl<~hter bet ar~UHDl Cla& het 
ureoo• ver4ra1 sect dat het UCN 
10 Alaalo aUea ttO-et aann•••n 
wa.t baar aan,.bodu wordt. Bebal
• • dat da'a •t•lllDI utt. alJII 
nrbud l a c•rukt(bet ala.at op 
U.Jd•• vu a·chuuteha h.et telt 
dat Ut ••rctrac te •eraadern la 
r•at de ~er.l.aada• ,.,.rtac 
voorbiJ au Mt tett ,d.a.t ••• utt 
apra.û .-.a de V~ tl., •.1• MU•c•
tl&'d ta door de v.su,bet.deru.d 
<•-•·•· pldta te •oor alle ••· 
den va.a d• V.M . ) *-"' Cl.oor bet Jn• 
taraattonul Oen-ebtebot vu ••• 
tloc•r ntvo ta d.ao au ••rdrea 
tu.nu drie la.od•o .B•o t.,.ede b4l 
troll.kenbotd van Jfeder1aad Mt 
l'lu.lblea ura.otua loopt vi• lura
tM .O.a• luropeee lnat.eULD.I la 
lo,....l elpDur •an alle urul· 
.,. u de C. I.G. 111 ataet ODder 
.. r ... t-oor-41111 vu d.a eu.rope•• 
k-l•ale , l\lratc. .,.t Alle .. ,._ 
ctr-ce:a t . a .v . a:rutaa ~.u:rea 
•• ••l t. a.e4• oU.rtd•••• . 
lu.ra t -• a.elf • U a••o Mulltlea 
uruh• nlpri'D,o.d..a.t 4eu or
laDUatle dcb bulten de poll 
tUk • U bouder~. , 

Yaa 41 laad• dJ• In de bropue 
~taal• &lttea Mbbea o . a . 
Groot-l:rttlAAtl •• .._u-Oatu:-
1 ~d bet decHet a r . 1 ve.n d .• 

lta&d TOOr l(aaJ bli •••• bekra.e.b. 
up.al b•bbeft ae wel de llu.d 
voor Ma•lbll erii.Of\d . 
)le.derhnd ku op de twee ter-
rai"en •••rop • • dlrolt.t •et 
Mulblea \lt'&ntua bet.rotken u 
lnvlce4 ult04f•n•n ol . t. . a . v . 
Unaco • tt t . a • .,. . l u ratoa. 
ou_ ve-rwht ee.a poltttell:e • 11 
dt.e er Ja 41 ••rat.• • • rte o S•t 
te vl adea te ttl.J U a&.derl ud.f.• 
re-cerlo.c:. 
Antt-aput.bttlbl'f'Otpe:rtepa el• 
ct• AAtl-Apa.rtbeldaHw~ctar Jfeoct· 
orlud,Boykot OUt.lpao Alttte, 
X~tee Zvld•ltJII. Atrtll• ea 
Katroe proberen vla hot parte
aRt aD eventuee l vt a Jt.trldte
•e ahppon hter wat aan te doea. 
P~ •• 00 SWAPO,dl door de Y," · 
a.aa.•aucle bevrlJCitnr•t:.e• •at.es 
.,.,. Maatblt,h•eU alcb noott 
uit"eprokea onr "-•t wwl of 
olet alvlleo vu de ao .. topiJI 
Dl. Hft eftDltMle -cbti-OYOMI&ae . 

la Ut kort de trurportn •ao 
vr-ul~oa~ •aa M•lbll aaa.r U.C. II. 
l , tra.n.aport.on •u aoaat.ac aa.ar 
OJt)'d• th labrieke n to Mu lbU. 

~Î: r::::O~~a:_:, ~~o •• ;-:1 ~::.. .... 
tuil"(t.n teder r•nl Dlet por 
lehip) . 
3, traupor\ •a.n ••• vU•r•ld er 
ce-u h PralliU"lJk naar Plarra
latt:e(rl) 
4 . tran•porl ••• "'" • H•cnld •ree•• to Praa lrrlJk aa.a:r Sp:rlnc
tieldl (ct) . 
$ . t.r ... port •u Pterr'el a l UI o.a.ar 
a1MIO 

a, tranaport van 8prlnafla td• 
aaa.r AlMlo . 
Voor •"r L.afoNat.le ov.r traJU
port 6 •• I ata bootdltu.k o .. .r 
U.C. Jf. te Al-lo . 

TRAMSPORTEN 11ET URENCO IIEDEIU.AND 
<U.C.N. l ALS IUDDELPUNT 

De •entjlliD.aatabrlek tn o\laelo, 
bet Ultra Ceotrltua• project Jle
dorlud (UCJt) • •peel t aan e entra• 
le rol blJ het trauport no 
radtotJttL• f ••terl .. t door )Ceder• 
1 .... . 
Het a tddele\• puat ln bet t ra.a.a
porhtb •oor ve rtlJkaa V&D u:r.a
oiwa, 
Bet UCif h oGd.•rdeeJ vu M-D ll..
derla.114A·DuJU · Iaa-ela a..._a...,.r
'-i.D.I;a•nb...S . O.•• taadu al.ot.eG 
be·t nrdr .. YU AlMlo, •otc-eu 
welke '-• " le.du..trUh oDdenw
alDJ•• werda.c op•ertcht; o.l.: 
UltiMCO Ltd h ln.telaad 
CBNTCC tn DutUh.od 
ID be-lde bedriJven a ... an da d.rle 
lat'ldeo I•UJIIeUJk d eel.Ur• l1c.o 
h ua t..ida b•t b•luartjket. 
"~.,. LULd •• ll'laehnct bebbe.a .u.. 
••D aaa tacb•PPlJ OP&e-ric.bt 011 

a.o lltt "rctrac lilt te voeren. 
ha &Uo 1 uca. •• llf:ri.. Dutta
lud b-Mft h" auucb.apptjeu 
opce.rlc.ht.. U a •oor clHlO&IM t.o 
Ureaoo ,el. : UitUIT e• ... ~r 
deel.n_... to Coo~eo. al. : Ga V. 
0. DPL la •oor 01\ ID b.ud•c. 
•aa de a t aat eonden.-lft& ATOUC 
IKEliGY . lD Dutt.lland •1JD bet de 
p•rticult•re boM-.riJvu o.l .•~ 

Uraott dia de aaodelaD be•tttao 
..... ia fel,. beat\ de euu •• 
o•erheJd bat oDder-aoek u oat
• lllkallu •ua t het ••Fat• be
a.ta .-o-"'u.taeerct.c•tt.a&D.etent 
•a cek~troleerd • 
0. G:aV t a ~r de ••ltt t• ba.a-
4•11 •u IUJt .. •oor de u.ct•re 
beUt •aa UrTPAT'(W. IlJ UruU 
la de ••rct•H•a .,..,. de audeeJ· 
bouden : JI(WX;KRT 201,de PREUSI• 
9CBI ILIJ:TBI%1TATI ftlD .OI,eD 
JfVI:IX 40,. Jl\all:• t • ••• .... a .. r-



IL.l.Dpvu~Md vu llft,DIQUSIA eo 
RIO 1'lln'O ZUIC. 

la ftederliUid la de atb\ ftDCia 
19el voor N,SI au4Hllloudar 
te de gCII:,J"c:htar da dqaJt.Jtlaa 
Mdri jfnotr1q lllllJir.t ta .,.,... 
d.aa .alt.cawo.l'Cl o.l.v. de n .ad 
... c-••aarla•••· .......... ,J l 
vu de u . ..n-.uc at.Ja •u 
de EO!, PBILIPS, ISY, YIG', 
SKD:L A TOM IC DDGY • Dlll ao 
CCI(Hl..,, 
Tvaaa.a bet dah·aa ., ..... , 
uu.i .... rt.a tot • -•' a lp aUJlla 
C\l:bNUI ta k.ane8U..t" 1 te· 
ca ......... uJ be..-.rU .. ••· 
Dea.a ~rll.i ... n v-lMU ""l
al pluta la var.cldllaacla t .... 
bFt.a~n. la ••rad1IU...ta Iu• 

daa .... t tru•port ha•••• •••• 
fûr-lû.ao. rtodt ... at&J pJuta 
per vrae.btwa.cn ea ~r adlip. 
Bat la dvtdallJk dat IMt trua • 
port aao belaac:rtJh acJlM.al 
h l.D da lla ruaau·&IMJClua. 

LOIATII Bn.DICUfGIM: 

Bat ~.&r-_t.u.a CIU ia Alaelo var• 
rlJkt •ord.t II:C*t utt 1f.,.1bll, 
IUcaF,Zu1d•Afr1ka,Caaacla,da VI 
a-D Allatrallt. 
VooJ"dat bat ura.atu. urrlJtlt 
kan wordeD,IIOat bat aarat var• 
hut -ordea.ln 'lfaat·l~o~ropa •&Jn 
aleebta t••e ·urbex&qcahbrJ.e• 
k.ea, D,l, :SPRitfOFJILDI (lo .. -
had) en PliRU.nl (rranh&Jil) , 
Het Ala•loaa vr•nlua wordt var
hut iD Sprio*Uelda. 
Uraa&u• •o~dt ta lu.ropa •er
r!Jkt lo CAPEHUaa1' (h&alaM), 
GROHAV (W-DuUilUd) ea vat, 
Va o bat tn Al•• Jo 'f'arrJ Jltte 
uruhlll -ordao 'f'INOl&anl 
braod•tof•t•••• cuaakt ,Dit 
•locU: plaa ta la : 

!2!!!1!!!!.!!! 
Ma poxd•••atea (o••• r
rtjkt) ,o.:aatthl& 'f'M UPI 
ta UoaJd.a •• hbr lcac• •aa 
at••••· Mlde oDde_r beAaer 
YU txJ'l. 

Pta:rlatte: 
----fiOör coc-. e• r r a.aat .. 

.ont .._.,,. ... "Uc:•t-
.-a,.r .. al ..... t-taltrlelil ~· ........ 

Dot•••) : 
----Öooor I"'I'C(Fraaeo .. 1111 •• 

Coûu.atlble_a) .. ,.., .. •••r 
at••• cetû.rl~"" ., .. .,.,..... 
rljlr.t u.~ ll:_,.acltalt ... 
d••• fürtû. ta •oo t08 c 
par Ju.r , 

~1!-r_!: 
IJ•r- h ... ata•a:alabrieól 
•aa lbaoa MUitlaar ll"f'laUid ..,..,., 

--~ater •••- I M41r&J•- ••I, 
laaktottn .. rmaJ ... at .. UaJoo 
IIObec (bocad~r .. ktor•> 
1-D AUi .. (plutoal\IIIYt&Yea) 

Wiadacal.e : 
--ni;r -oro.a pJutoal~ ......... 

tea 1-l&kt f' 1JtenC0 

lMt llt-ao1~ ••" ,!~' .'!::t ar 'Or:O· 
.-.rrljkt 1&o wo ..-.•"' ai jDo I er'" 
atotlt•••" .,":.c~otraU• \D Me

4 

b'f'\I.ULt. u, ~::.4 ao coc•ta~~~••tof· 
Lan4.~1t:aa.T6 ~eoPn eS• voot &or•· 
voor oo<t:t &prtaaH•1'"·lt\tke• U •t•••• u iut&Dd o.•• o _.,oer· 
lel• ul\ ~ lt8t ul ur .. c. aortt••'' 
i.:~u;;;r~:., vrafti\111 voor 

1
.._. uvat.st· 

OpdJ'I.dt .. YIU YOOf' bet Yet'rlJkiD 

Yaö u.raAJwe ta Al•lo atJn: 
- Group of' UtlllUoa. de 1111 ....... 

ltJit• l.rt '" elektr lel tel upro-
dt.K•otao. belteer~er • aa Hl au• 
tal trarnc.eatralaa .Daae ,.roep 
beeft bet .ooopolia t . a . v . d• t._.. 
port .-.. v.rutua oroor lrl u aa
brulll. 

- Prev.saaelall:tr-a/ NPt olelltrl cl• 
telU.dodlt•te ' ... A cl• W.1 t4hûtM 
VC&A (dil .. ,. ... Cl., .• ., .. d• 
a.ud.olft Moeit •u Or aa,ea•11• 
•û.att,aeodebebaa .... r ·- ur .. co) 

!..!...!..! ..!...! .. C!-!_! ... u..! ... !._!....! 

y_._r ve.r • . a.al.•-1 tol brudatofata
•- .. , de UC:II &la ~t. 

0. la tue h bu tru.-port van 
d• verMatncatabrl•k•a (1) •••.r 
do YettlJktaal tlbl"t•k•a (2). 
A) van Plerl u ca naar lJCN 
8) vaa Sprlncttelda naar UCM 
C) van Spl'lncttaldl n .. r Cape• 

hu rat 

M,l , Over truiporten naar Gro
nau hebben •• •••• IRfo.,..aua. 

0. a. taa• 11 1\.ot traalport van 
de vart'iJk1nllhtl'rtekea na ar de 
tl'nAdltOfltav•otabrtollea. 
A) va~~ UCJrt naar SprtacUel~a 
I) YM UCJrt Da&.r LJII .. D 
C) un UC:N •••r Hanav 
D) YIIA UCH naar Ptarhtte 
I) wao UCK a aar DeaMl 
F) YM UCK n1ar Wtadacale(,..aa.r 

l c.lro.ljaltjk) 
G) •• c..,.bll.rat aaar tprtoc

flalda . 
..... .... ,. de ,,. ... ,. .. t ...... , 

Groen I"• lato. 

Da S. r ... •• tt•\ tru.ort •• da 
braaduolatalf'eDf&brle.lllaa aau d• 
lllene••trale• o .a. DcNSa•aa.rcJ n 
eon .. te. 

V~UMHn»t 

la Al.Mlo &lJn w.nlJtlhQsfAhd.e
ten qilboi.M .OltJe~U het ult..ra.een
tri~roc:ea.Dea.e t&b:rteken *''" ~r de he.llt. van Ma4nl41ind 
CUCIIJ .o. a.nckre helft; h •u Un• 
nlt CDuJUla..nd) . 
Tljllln.a de wnijkin9 wor&e.a 
klalM ho4rYMt.tt.dea vudj Jt:t u.c . .
n.hllll en gcouo hotvealh.S•n ver"'*' uranl..- qe:pt:octuoM.cdl. 
1'ot "" toe 11110rdt het ~ 
urantu. in eS. vom van 01"6 tn 
cont.tnen opv-e• l6C)en. VerDOede
lijk •t het pl&n 0111 het .later 
ln kW~tüna.ctoren •la br~
urtaat te qebnli.Jton. 
De ln~l'n.at.ional Pl\lelea.r P...el 
Cycli EvaluatlOI'I, gaat er vanuit 

d.aL hat vera.r:md.e ura.nl• in \l%"4• 
nS.UMOwvd• wordt c-qot:ot en ver• 
dor al& a-fvol wordt behandeld en 
qeU'Jio ondtn•9rond1 wordt opga
daqan. 
Het ven.l'llld uranlUIII wordt vo.Lgone 
de diract.te van het l1Ctf col~ 
opqeel-oen op bet- UCN•te.cnin 

u.at het 1• ben coqelijk,dat bet 
vordt afqevoenl t\U.t outula.tld 
Cron.u?) . 
Ti jden• de w.l'kz&&lah-'en or,tatut 
allerJat bedrijfu.rvat.Oit word't 
AUI' Mt ICH afqeVC*rd 0111 ta -"Or

clan W~l'kt en opqealagen, 

'rMNSPORftCIUTES 

a.inMQ IUropt. wordt vHl Yatl het 
tz&Mpoct gac:t.aa" par vrAdltauto. 
Dur U99'ft de ke»nc.ainer• qp of 
ti'I,Mt. bijvoorbe<eld UF6 of b:u.nd
•~fltAV.. 

....... 0 ...... 

6 
port btnn•nkcat beh•l•t ·co•n 
.50.000 Jto. 
Dit wordt eeesul VU'V'O<Ud doa>r 
u.lde.ra van Ha..rria.ooa,a.churop de 
R:M:s. pJ.a.t•t.al• opbqg:er• ltut. d.i. 
tebt t •AtJdi\IIIQIQ 'f'raJ.lu Ntn•. 
S.C.. dj.n 41 te.tk.ku• •t een .nct.
n ltlew C«»>d) ,•t op ~ pol't.le
xu de wtt.\A lett.e..u BMno. 
AUMG op 41 opl81ftUI t.ltUA V.i\U 

pl~U::b*•t. auella;:n . .tten u 
•·r:adJ.oacUft. Mu-op ........ w.ou• 
p.l..I..Uauo. a.tu.eo ..UHD echt.e.r u 
op de .t.l.)Jc.aAt, -..oor &J.t nteu.Op 
--.1-~ plûbten llt.a.a.t tûn bl'
~ '"Pull loed LSA• CLet op 
de%• pl&kltaten bannen OOk ontm-e
keo. ) 
Dl opl~n at'n opM e.n ~ 
ren 1-.dar "" •qrot.e q•l• b.lbe 
ta..ndpe..n ... • • t. vttt.e lettALa aNP1.. 
elJce &Qto hee.!t. een cM.u.tteu.r, 
....u~ b1jr-1jcler. Wel rMd ..,. 
bu:n,ler 1.n Mn Dlt.au.a &leubl.rd •t 
het transport .... atj dit uent~PGrt 
u dus qeen polltlctbeg•h1d1ng &M
~.ziq.O. c::h.av.fhw• ~en vanaf 
2uropoort n.e,u Alaelo tot. op .t..,Jiere 
hoogte hun el9an I"QUte bepr~~lert. 
0. rouc.. naar Alaeloa 
Dl' vrechtv•g•n• komen &&n 1111t d a 

boot uit Hull. van North Saa l'.r• 
de-s. 0. plaat& vur 4e boot een .. 
komt h vrij g~eli'Jc te vinden• 
.Je Jl:oot ot door de BenelUJCtunnel, 
of ut het pontje bij HAUiluU, 
.an de auJ<Ie11jke kant van dl Hl•u· 
we Water~ . In be.ide toJeVa..ll.en VOltiJ 
je de borden. •zuropoort" tot •r 
bO~en VAn Hot-th S.a Penlel 1t:.&&n 
De boQt Mlalt om B uur u.n( ' a aor• 
qlfl.l). 

De -rvec:b\4 .rou:u. •a U Jd ••• 
$pZ"1D9Ue.ld.s a&ar Alaelo1 
Ql. onQie-YHr 11 UIU k.-t. het tze.n..·• 
port de poon; uh. u 911t l.anga 
bet u.n.al tlcht.JAg ~,dan rvchu 
a.f dcht.iJJQ Spl)k.ru..u. .,. Aott.ar· 
dui,de Bo'tt.kt\IAMl.de a.r..tu.at\U\• 
ne.l,datl 4e .talego SChi..suv'Ut.r.eht 
Ha een kvert.iu bi' capella ad h
I el 4e A20 rlc:ht1fl9 Goud.&, Utt'IC.ht 
r ec.ht4oor rlcbtift9 Arnh-.Ha 10 ••
JNWn bJ.j de • ta.ta.g K&arn-Ooor:n 
lintaal en pal na.ar het noordan, 
M.U ~afoort-. (&om. 'WOrdt ., oot 
dv&rl door Utereht qeredan,lanqa 
Sooe-sterben,,OCD bij Aaar1toort ",..,. 
op de o\J te Jccol.tl) Pu in MlertfOOI't 
kc.t het op de !:8/Al.Op do U wordt 
9t\bleven tot op 2 b van .U..lo, 
dan g.t.at het d:wua door de 1tad 
tiAAr Ureneo. Totu1Ujd 11 onqoe veet 
J UUI',t>t Y .. t.e anelheid ia 100 ka 
peru.u.r 

De rou.te v.n .U.. lo naar Sprin9• 
!iel4s' 

De a.uto' a:De cabtnea van da autoa 
vuan donlita.rbla.uv ...c. a.n v.it. 4alc. 
be oplecJve.u ..-are.n donkerrood. 
0. Ofi$Cb.rUtethlli&n'hiQM t.r.."_.. 
porti IIOl.Ms, awute lett.ua op 
"" vitt.e ,plut boveft011 un ft 
vood:.ult van d.e c:.abine. 
Rlte:ht.J:vcor op de c:.&bln• en op de 
&:ijJt.a.nt VAA Q opl199U &Jt.U.n 
~ -t " " .c.vut. •t.ra.llft91-
tûe.o ap "n vitte C~n~Se.J'gi"'tld. 

1 
licht.n-lu .. k\IJ.l Ut.raeht-a.blag 
BocievTa"Hin/l.eldoeft.rlc:hti.nq Aot..
tud.ul a l~A20..A6 a.MlUXtun
Ml-AlS a.fel119 &\&rop0on-•fal61J 
tinkul a.rt.tle/....,.nbur'f/lt.ll'o
poortCbropelflt9) .N ... t. a.t1L.g 
llMut..,_.l~. 

Q:l,qWMZ lS,OO uur ~t bil 

Horth $ea. rurlaa, n.a.a.r 9\lll. 
18.00 liNr YU'U':Ût het. acbip. 
P.s. de ~ over 4e u~ .. 
pore.n van $pd.ft9f1eldJ a.au UOI 
.n van 001 nMr Spr:ift9Ue14s: 
Uja aan OM bellelid qiWI'Orden ~ 
post.en .• na.tne •fYl,...._.n a.ijo 
dua aog.Ujlt 

IN DEZE VAll'H ICJIIlT IET IRIIHI\MEXAFUD UIE \6lPNCT BI V5MD11 

TRANSPORTEN MET ENERGIE ONDERZOEK CE.NTRUI'I NEDERLAND <E.C,N,) 
ALS MIDDELPliNT 

Op net a.e.N. ~n•tn in htten 
&ljn dde inltant-1 .. qeveatiqd: 
dle deh Mt. (WI'YOU nA) ra
dioeJI.t-J.AYI atoffeA beU9h001Sen. 
•I.C'.Jt. (IMI'tl• Onderaoalc Oln~ 
Nitderl&nd). 
·lluata(D.al'opeM GIIMenachAp 
voor Ac.oc:..nar,h,oolc: •l qe
~ c:.c.o. :~naocM".Ujlt 
c:.nu.. .ooi' Clndltraoelt). 
BIC. C)'dOUOQ e.n iaotopeAlAllo
r•t«1• lp:~t I.V. 

lat &.c.x. Np .,..,. 20 Jaar p 
led•• ah a .C. JI. (a.Mtor Ceat,.. 
hcl•rlaMI) . aet "._. toe:a olta1uU 
n41 cartd1t op oe .. r ... Jt op Mt 
pbled wu karoaoarcle. 
De tuut.e paar J &f'l& •-~~ ba\ 
v~•r_... •hoa. vlt•••r••• • .._.. 
IM\ .. linO •• et.aûool e• 
e iaO.De"'ll . 
In I .C. lt. heeft plu• a1au1 100 
M•e•n t.o dl"•' , .. , ll ... 
a Ucbllnc cue blju al ••J• la• 
•••t•• • a• ~e IIJod&rla.odH at.l at 
"rLJit,laD ltle1D ~ .. 1 Y&O d• la 
••• tee. lloat • u bed.rlJ...en ult.: 
d• 1.1.0. 
IM\ &drae ., ... het boofdka:atOO'I' 
•u dl I .C. N. lil 
Soheveninc••••l UI,Dea H••l 
( poltbua 64X04, 2508 OI, Der~ R••l• 
tet . 070- at4&6l,telex 314~t) . 

Het a.dre• .,." het oaderaoolr•· 
c•atru. la l 
w .. tdutaenec 3.Petue(poatbt.l• L 
U.U ZO Ptttan) T•l,02246-6262 

Ket kameaercll prorr ... • •u 
bat I .C.M.I 
Tl.ft a u atea •an ll:ar ... urch Mud 
bat. I .C. M. stch ~t .. l('a-1/12)0.. 
lilsta M t ta.\ ollderaoell a aar: 

0. Ve111th!td, 

KLerlllJ Uc\ de aadNII:: op Mt 
.,..,.,.iJ1ltac• proc.acLe . clve op Al• lo 
Ook de .,..il1 1lletcl waa lalh_,. 
wordt ltot.tr oedenec.•t. (reût.or 
Ya U•) . 

•t. pd!!O YM "2hlUtofet.wn. 

a.... ...,.noelln ._.t Mt l.C.•. 

I :.:=;::ll!~: ... .: =~r:.::a.r 

x..a.c.a.t ~~ h itaidrdela 
afg'erond. enu.n een .lntlria:lp
lla.q qebouv voor r~Ua!atval 
op htt I:.C.N. te.ttei.n vordt 91"' -· Bet 1s de bedoeling n.n. bet. O..S.r 
soû van de 2.C.M. dr.u.ma op kor• 
te u.raljc te tc.eft tot MD la• 
dc:ht.1JI9 voor weJ.jarl91 opa1.aq 
voor 4!c;evertt. apUjtst:Qfel-.a• 
tan e.A./of kHMpllltin;....tYal. 
Bat Ofttv.:E? hterv&n ~t 9'1'
-.kt 4oo.r 6e LZ~M.A. en het. 
E.C.N. 

Atv&lw!V!.d.ing 
0. &:.C.I!f. Ma.lt al. he·t a..., en 
aidr:Sel e.kUef &hel op bij bn• 
ocmu-a..t.•.J.abo:u.torle en &J.•kt~t
Mii.t..eft. (&ie hiUVOoc hoofbtlolik 41 
- .)J. 

De I~C.N. hcY.dt aten ook bea.i9 
.. t de a.c...o.r van l.~topen en pre 
pe..r•Uin 'l'Q!Or t..boretod_. ctn at..
Uflhuiun. 
De.t.e gnpa.r•e:an ~en ~ijna 4&91 
Ujk& vervoerd. 
De atoff•n hebben een korte lew.n• 
ctuur en 1o10:rden Y~Ugena Mn atr:ak 
•cheaa W89o-bracht.. 
w-rae.htjn.Ujk 1n M:tl rorcS--Tran•lt 
be.stel ot ~t beatel••ten. 

2> EURATOI1 

!Untoll 'relr6442 
Vöör"1iët !'uratola bohc:out het. 
e.c.». tW!él: naktor•n' 
wv.~~ de prepa.raun Md• vorden 
gebruikt. voor niet enervatiiiC-ha 
t.o.epa.as.tnoe:n.Het. betnft. we.rka:taa 
hed<M op Md.iach·blolQIJiach qabled, 
l~uauta.l• toapaa•in9•n VAn radi.•= 
~Uvlt.eit en ondêHOek in~ 
c:haale, !ydc. .,.n de VA& te •~t en 
Jt.e.rntyetca. 

1-X.o q. nuz. raû.tol'(l , r . a.) 
Y&D 4.5 lfW ,ptlactel'd doclr 4e 
e .a.o. •• door Kederlud.DII R. P. K 
• .... u de•l tdt •u u ·t phHl vu 
La•t.."....ta:rlu. YOOr oad•r•o.tl 
tea. bate ., .. bet hropeu Jolot 
bea.a.t"d CIDtra ... aa.l.,.. .-oor dit 
Oltde:r'&Oek cebruillt Ut I,C.JI~ de 
•.r.a. ook •oo:r: 
•UalJM-• YU. ..... trcoe• ûtiYlteU 

•• YOOr llla.MJ&dle .. c-•oa•-
•e.M _ _ a \•T• ( ... lal ftrt'"\C;•t 

ale IMt.aald.e ü ... l- eoor aocs.re 

(e alltiet u tarhaJ woor aodtr • .,... 

lprtaatteltla (l) 1·• tu& 

'~dat ar traasportea •- r.,l...,. 

' X.CDt'O&le 

- Jf&.&.et fJet•c• oede~ .ooar ••
U• air ty.bda oadar-.ll. la aa
eeJurerkl..aa _, ... t r .o. • . •• óe 
uaJ.,...ra.1t&ira - Udu.alr1a)e l a • 
boratort-&, 

I M 

1 Of\tcsnnanc: M•• ••Jt.lf&c•r,twtd• 
Atrtka,Cua.tta,VS en AUI~r&lU 

2 Yello• cûe:•e .. ul to het land 
ult. 

3 Verbu &nc : S flbrtell•• til bet 
'ha tea .~ 1D de VS,l to Cao.•d·• 
I 111 Plerht te(Fr) •tl l tn 
&prtnati old•( IQI). 

4 Ya rr1Jillac: Groaau ,Capoetn.tra~ e11 
UCX•U..lo, 

$ br&Jubtot•taYeofa.briali:eo :Deuel 
(e.lattJ ,Pterhtte(ll') .Lllle•nCD 
I&Uau(D) u lpr-t•aU•lda(bC) , 

8 Karacantr•l•• 

21 t•e• /') ~~~ == ::: ~~=i!=-r:! 
V.= ~,~..._, . ;:~~~ ~;~~~~:o;~·"· 

___ ......J ""'"'-'III.JWiWO-"":olill""'IOS'"---__._ ~__!/ ""' (Jol.nt 1\lropeu tol'\UI pcojectJ. 

------------------~- Dl.t la "" Urn.tu•l• reaktol" ln 
~r/f!i>qr .. llft boaj.. Mt l:n!J&LM C:Ulh-.., 

==---==--=:---:=--:-kt-M--:&1:--;;;::::;:----:;=-:::=- o. opbuqtnq YAn. udlo.k'Uet dva.l 

11W.ti .. chet.a vert-rok- en aAnltc.$tpluta u.r&n1UJDt.ran•pori ~ropoort :.:-~~!=:~-=~~~~~~~M~: 

Bij tM-t verYOer va.n l\oo9VIttl]k t 
ul'anl\.- o( v..n bl•tra.a.lde çU)t
•totat.aven ia politie A&nwnlq,die 
cle u volgen .route Mpaald.BJ] 
la•qveuij~t. u:rantws is dit n.iet. 
nodJq. 
Zr vtndan .. n a.antal vo~n VAR 
uan•port pla.ata die voor ona 
YOOral van b&lanq .djn 1 

L) het tnnsport. van UP6 vanuit.. 
lngeh.nd($pdnqlield•) n.aa.r Ablelo 
(UCN).I.r la l a 2 keer par waa.lc 
.._mroer v•n u.ran-ha nur Alaelo. 
De hoit~1hel4 UP6 <iet per tT&J\$• 

Acht.e..r:op CS. aut.Qa •en •Udua 
Mt ft t.ek•t: nd.Lo-actlve en het. 
etjt.r ?.De vuv•cht.t.e rout• va.n 
A.lalalo n.a.ar Spr-1ng!iel4tt 
10,50 VUtrek Và.n hit UCN-t.U• 
reJn,paralelW.cJ, VlcllUitrut, 
lloofd.atrut-N 3S rtc:htintOJ o.ven
ter,Aalt:e.r:&ul,afal.ag IUjll•n,•t· 
&lAg Loch•-A!aleg DeY*f'ltei'/ZUt• 
phen-afalaq Apel.40or-n/Vooret•af
alag Hoenda.:rlo/&de-ahlag X..twijk 
-afa l aq U./aa.rnevel<l-efaleg u
aeeht#"n twe•.bA~ •t at.op-

&ljn alla warku~n qe~M 
dJ• In 0111 l•nd pl .. t .svindln •t 
btt.c•.IOtLnv t.Ot de opbe~qLnQ van 
rA4ioMU•w l' .. tatoftan. 
tMt: provr--. wordt. Mde qeU
nar~el.oacd door de I.B.C. , de ooOr· 
d.ir~.&Ua e rvan beruat blj de E.C.N 
U.t qut voorn ... Ujlt a. cle vol• 
talKie .oqelljkhect.n, 
~lovleclMI opbe1"9ii'WJ te land 
-opbuvi.nog i.n Mn a.cnat,koe,pel 
ondel' ~ NOO.rda:M. 
.. ·wrv11dtrlno Cloo.r plaaUl.ft9 in 
.se bodaa nn <s. 4lep&.M. 
•in«r1• op1U9 op l.ancl. 

-Prod.uk-t la .,.,. r-.dJ.o t.ot.opee • 
YOO,....._lljll YOOr de ... rlk..._.
DultH u .... ltJ.II;• .. t.U•c.lt.rOdt av 
dh dea.e s IJOtopao .,."....rkt voor 

blo1eC!t.sctMr toepualDg 

DAarnaast wror4e.D t»e1t.u.litloq YOOI' 

buJ.tenlA.tld.se opclt'•ehtqeve.ra llit
gevoe.rd. 
Bet balAnogrljkstAI pr-odukt wat be
rl1d vord.t 1• Yoly'bdM:n. 
u. •·~"·•· • or-ot ia lN;S 'fen.leuW"d 
Dlt batekeet 4• ootautelh.c ••• 
de oude H.P.I, ,•aarblj clu Moe 
• tddal e..a taac ndJO-aktiet at
on\etaat. 

.. n nieuw ~t.orvet: vordt cSaA 

::~:CV:~~t door Kon • .Mlj 

!:!•~0 ':~ flWl •••ktor(L.r.a.) 

OU Jaar .. ,.d ._ wercu.na101 .,. ,..... ::;ad sooa n~' YII'WOS'Ia te •er llopo 



Dat va 

v.rcaas .. 
nrl"lld 

...... 

C.ldtcbalda
t.-ralJa, 

AUU.l ...... 
dlq .. 

va.rvoerdara 

Ma todaal ,. ......... 
diq 

, ....... ....... 
e p.Ujt - .... 
a toftao s . .-oer -· q UJt 
Pat t e a atoUn 

0. L. P.a. la • •• neuti'Oftaab.roe •• 
d.Snt. ~"~ 

'"'Opleldlq. 
""h-at!'OMa udsocra uw. 
-ooderaoell. aaar eftalltaa va.o ••1 
la •vt-roMa op 4• 'I'Orala .c YM 
... t ... l bll cUar.a . 

1'ra&~JOrt.n. La M\ II..O.r •• oa-
4e~pe; 

1 la bn taoer •aa o..,.raoekl., .. 
.. aau atet c.o:rac ... apltjt
at.ofata.,.. 

;:~-~~;~.~~-·~: ::.:::~:!1:: 
plaatat s.. llaldee(Joo .... ,.. . ) 

........_.n;.o.M u Oeart.• ac11t ' · • · • · 
l . c.•. apllJtato ,., .• .,.. dl• 1200 
d.ace• la Ha kanan.-tor •u ~at 
lloopna.PdJJ.etltp Otto ...... M~a 
.. tuacta .... N. 
- ondanoall ta Pwttaa wu 45 
epHJtatotata•• utt Do c~a .. a.rd 
-ocd•raoa1L ua I •PiiJhtot•t• .... 
v.a ctJ.• la •n 0\IUM ~•mca-au·ata 
.,._,en Hrapin•• tot J O of :SS Wlf/11& 
d.•.•· 'bullpiJI& racu a uon • ta 
de 8 . P.l. 
AndaN .. aaaup craa• portan 
·•&a htUA aaar HUil" laoau(UD) 
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"-------.--------~-------~------, Voor de overige stoffen dienen Radioactieve stoffen mogen ver
voerd worden per spoor.per land 
(de meeste) ,per water en per 
lucht.Voor de laatste geldt bo
vendien dat als er niet geland 
wordt er alles over onze hoofden 
heen kan worden vervoerd. 

Jaar Totaal ~:::;;_ ____ ~;:::~-----+Ke;;;;;;r;,;nc;,;•;;ntr;;,;;•;;l•;,;•:,__....,r."~d;;er~•.,::P;.rod;.;;;uk;.te~n"'1 =:v::n::ta::~e:naa~1!:nw:-
55 ' 45 t de vraag hoe het verpakt is en f 1978 1534 Ci. 

714m3 39 \ 61 % wordt er voor volgende zendingen 1-------j....:=.::..-----+;,;_------+------1 volstaan met een doorlopende [ 
1979 846 ei 32 \ 68 % qoedk.euring en eventueel een mel 

981 m3 50 \ 50 \ dingsplicht.Dit geldt bijvoor-1-------+-==-=-------+:.;_------+------j beeld voor Euratom- en uranium-
~aast deze eisen gesteld in de 
verqunntngsaanvraqe worden er 

} 
1980 539 Ci 65 \ 35 % transporten. 

876 m3 

1981 1864 Ci 
1-------+--------+:-:-:------+•-:-:-----1 :::t:~~!n t~:S:~:g:!i~c~~ij-

46 t en/of goedkeuring" van de autori-

op grond van artikelen mbt het 
vervoer van gevaarlijke stoffen, 
nog een aantal andere eisen ge
gesteld: ~ 943 m3 1-------+--------+5_4 __ •-----+------1 ~iten: etsen aan de veiligheid van de 
bestuurder. en de werkers bij de 
opslag. 

RADIOACTIVa =.:..., 1982 1497 Ci 
1364 m3 

63 \ 37 \ -Verpakkingen van het type A 
54 t 46 % het betreft hier een verpakking 

1-------L---------'----------'--------' die bedoeld is om noxmale trans-
de vaststelling" van kantoren 
waarlangs taransporten die uit 
het buitenland Nederland worden 
ingebracht moeten langskomen. 

nr.7b I 
portomstandigheden te kunnen 

OVerzicht van aktiviteit en volume bewerkt afval, zoals gestort in de Atlantische'ioorstaan.Bet gaat dan om vnl 

~ 
oceaan in de periode 1978-1982 laag radio-actieve stoffen. En het toevoeqen van een Neder

landssprekende functionaris aan 
het transport.Deze is in het be
zit van een lijst met plaatsna ... 
men en telefoonnummers van bij de 
route betrokken functionarissen. 

'78 '79 •ao •a1 '82 

Gedumpte aktiviteit 

WAAR RADIOAKTIEVB STOFFIN VANDAAN 
J«'BBBN ·or "WELD ONDBRDELBN ZB BBBEL-
·~. 

-IJk- en referentiebronnen 
laboratoria, ziekenhuizen, 
tmbutrte en scholen 

-Dtchtbeids- en koncentratteuters 
wegenbouw, grondonderzoek en 
baggerscbepen 

-Gascbroaatogra:ftscbe delrektoren 
laboratoria, ziekenhUizen, 
tnduetrie en scholen 

-S-tof acmt tor 
lucbtverontreintgtq ... ttq.a 

-VochtiCbeidaeter 
crondoncterzoek en poeleste 

-lftveau aeter 
vulboogtebepaltq en tDbouds
kontrole 

-Grucerichtlteter (d.unlaacdikteaeter) 
papierfabriek, kUnststo:tind:u
strie, plaatwaberijen 

-Roolalelders 
brandprevu.tie 

-De!"oniaatie 
opheffell statiSChe ladiqen 

l.Afval utt waterbehalldelinsiutal
laties, zoala: 

... hars .. uit waterdeaineralisertaaa
tnstallattes 

-precoatludce• utt filteraysteaen 
-precipitaten utt de cbeaiscbe be-

bancleliDC 
-koncelltraten utt indupera 
-bezinksel uit bezinktanks 

2.Afval uit luchtbebandeltngsinstal
lattea, soals: 

-aechalltscbe fUtera 
-koolatoffil tere 

S.Als .afval te beachou.wen koaponen
tu uit de centrale zelf, soals: 

-def'ekte kollpODenten (bv. afslui
t.,..) 

-overbodige ~utea (koken, 
... tapparatuur, neutroneabrOmlen 
volsera ea replstaven) 

4 .Secun4air afval, zoals: 
ookJ.ecltng U••••· overalls. hu.d-

8choea8D, petten, •cboeD.en, etc.) 
-schoomaaakatddelen (papier, bor
stels, poeted.oeken) -ve<pokk-·-aal -laboratortu.aateriaal 

-preed110hap (wat beaet is) 

PROEFREAKTORE~ 

De proefraaktoren voraen een 
apart probleem. Onder het llOII 
van vreedzame doelen, zoals 
onderzoek tn de ceneeakuade, 
verdwijnt de gebruikte splijt
stof direkt naar de kernwapen
lnduatrte. 

-Verpakkingen aangeduid als: "Ste
vig industrieel type".Het gaat 
hier eveneens om laag radio-actie
ve tra~sporten 
-Splijtstoffen uit de veiligheid
klasse 1 (lager dan 0,5 mrem per 
uur) 
Voor de niet eerder genoemde 
transporten is veelal slechts 
qoedkeuring vereist van het land 
van herkomst. 

Noot: bij de dumpingen werden er 
A en B-verpakk.inqen gebruikt A 

ETIKETBRINGBN BN VEILIGBBIDSKLAS 
SEN. 

Er bestaan 4 etiketten mbt radio
actieve transporten: 

-
I 

/#0,. 
y/ ••• , 

/ . 
RADIOACTIVE .:/ 

50 , waren de vaten met laag-radio

1} een schuin wit vierkant met 
het nummer 1 duidt de Veiligheid& 
klasse I aan(stralingsnivo van de 
collo maximaal 0, 5 mrem pèr uur J 
2)Een schuin wit-geel vierkant 

7/ < 
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Gedumpt volume 

Er staat één onderzoetsreaktor 
in ratten ( lCN) en één in Delft 
(!RI). Er wordt hier gebruik 
gemaakt van hoog verrijkt 
uraniUil, 90!, wat dus in prtn
<:iepe al genoeg is om als 
lading voor kernwapens te 
dienen. 
De gebruikte splijtstofstaven 
van de praefreaktoren in 
Nederland en andere onderzoeks
reaktoren in het westen, gan 
naar de Saaannab River Plant, 
South Carolina in de Verenigde 
Staten, oa opgewerkt te worden. 
De Savannab Rtver Plant heeft 
twee ill bedrijf zijnde opwerkinas
fabrieken. Beide opwerktnes
fabrieken produceren plutonillll, 
één ervan ook hooiVerrijkt 
urania, bestead voOr de pro
duk.l:te van kernwapens. 
Bet pwotmen booaverrtjkt uraniua 
wordt opgeslaa:en onder verant
Yoordeltjkbeid van de Alleri
kaanse Departaent of Ineru. 
Voor een deel gaat dit uraniua 
naar Allarillo, waar er kernwa
pens van worclan ge•aak.t. 
Ien ander deel van dit boog
verrijkt urantu. wordt lebruikt 
als brandstof voor drie pluto
niua-produk.tte-realr.toren, die 
zich op het terrein van de SR F 
bevinden. Het in deze reak
toren gevol'llde plutoniua 
wordt afgescheiden in de op
werkiqsfabriek op de smr. 
Het in deze fabriek sewonnen 
plutoniua gaat naar Rocky Flat•, 
yaar het ook geschikt wordt 
geaaakt als ladiq van kern
wapens • 
Zo zijn de proefraaktoren in 
Nederland een onderdeel van de 
keten van processen. waarmee 
de Verenigde Staten zijn kern
wapens aaak.t. 

VERGUNNINGEN EN BEPALINGEN 

Ben aantal radio-actieve trans
porten zijn vrijgesteld van wet
telijke regelingen zoals die bij
voorbeeld in de kernenerg-iewet 
en bepalingen getroffen mbt het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. 
Deze zijnz Thorit.a 
Radio-actieve stoffen met een 
starlinq van minder dan 1 milli
curie per collo(denk hierbij aan 
transporten van radio-actief af
val en transporten van radio-iso
topen voor medisch en industri
eel gebruik) • 
voorwerpen met lichtgevende verf 
(voor industrieele doeleinden) • 
wagenladingen van ertsen,slakken 
of residuen,waarvan de straling" 
op 1 meter minder is dan 10 mil-
11-r&tqen per uur .. 

Daarnaast is het ECN (nu als on
derdeel van de COVRA) door de re
qertnq door een eenmalige aanwij
zing erkend als ophaaldienst.Op 
deze wijze hoeft het BOf niet el
ke keer vergunning tot vervoer 
en voor de verpakking aan te vra
gen. 
Ook veram.t uranium valt buiten 
alle regelingen. 

actief materiaal ,de B-vaten 
voor het afval uit Borssele en 
Didewaard.} 

VBRGUNNINGSAANVRAGE: 

In de vergunningsaanvrage moeten 
zijn opgenomen; 

- naam en adres aanvrager 
- naam en adres afzender 
- naam en adres van degene die 
het ontvangt 
- het· traject of de trajecten 
waarlangs het vervoer zal plaats
vinden 
- de vermoedelijke datum van het 

transport, of de duur waarvoor 
de vergunning wordt aangevraagd 
(zie bijv het schema van Euratom
transporten) • 
- de beoveelheid te vervoeren 
splijtstoffen of radio-actieve 
stoffen 
- diverse afschrifetn van certi
ficaten van goedkeuring van het 
model van de colli(= verpakking) 
- naam en adres van degene die 
de verzekering of financiele ze
kerheid verstrekt 
- een nauwkeurige aanduidinq van 
de pl.aatsen van opalag van de 
splijtstoffen 

met het nummer II duidt de Veilig
heidaklasse II aan( stralingsnivo 
groter dan 0, 5 mrem maar maximaal 
niet groter dan 50 mrem per uur) 
3)Een schuin wit-geel. vierkant 
met het nummer III duidt de Vei
ligheidsklasse III aan(stralings
nivo groter dan 50 mrem,ma.ar 
maximaal niet groter dan 200 mrem 
per uur} 
4)Een wit schuin vierkant zonder 
nummer dat aanduid dat het buiten 
de Veilicrheidsklassen valt.In het 
vierkant staat alleen vermeld; 
"radioactive") .Bet gaat hier dan 
om transporten die buiten de re
glementen vallen of leqe contai
ners die daarvoor wel geladen wa~ 
ren met radio-actieve stoffen. 

Bovendien is in elk der 4 etiket
ten het nummer 7 vermeld.Dit num
mer duidt aan dat het om radio-ak. 
tieve transporten gaat. (Klasse
ring van gevaarlijke stoffen). 

Ladingen van boven de 200 mrem 
per uur mogen alleen vervoerd 
worden in .. wagenladingen". Op het 
gebied van controle en bewaki.ng 
moeten dan "spacial.enmaatreqelen 
qetroffen worden. 

f;l 

~ 
~ 
> 
ë: 
~ N 

~ 
ten moeten vergezeld gaan met 
nog een sticker n.l. sticker 6 
(klasse gevaarlijke stoffen} 
die de ontbrandbaarbeid aanduid. 

Op grond hiervan konkludel.'en wij 
met alle voorbehouden,dat de 
afval transporten vergezeld gaan 
met een sticker qenoemd onder 4 
Uranium-hexafluoride met een 
sticker genoemd onder 1) en de 
sticker met het cijfer 6 .. 
Dat verrijkt uranium getrans
porteerd wordt met P-en sticker 
genoemd onder 3} • 
Splijtstoffentransporten met een 
sticker genoemd. onder 3) 
Euratom-tarnsporten met alle mo
qelijke stickers kan 
en de radio-isotopen met st1.ckers 
genoemd oJÏder 1) en 2) • 

-·-MINISTEall VAN 
VOLI:SCUONDNEID. 
ENlitiLIEl:HTCIINE 

B. ~:*:r:!n.~~~~:~ =~::~1~.: :!Af;~u-
Hit. 120.919. 4o4o 1t •eptealtd 1977• 

.W.U.., Seot!U'S~ 

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIENE 
::llè.a na.::1ens de ainiatere Yan Bconomtscbe Zaken en va.: 
Soe!al.e Zakent 

c-de~en d.e aanvraag d.d. 29 augustus 1977 van tJ:ene1:1 
:;:;ea.erl.a."\4 v.o.f. te Almelo, om vergunnlng voor t.et bi:l
::.cn !l~erlands grcmö.gebied doen breDgeh van. onbestraal
de spli;ltatoft 

HSLUilt 

Aal:. deze ver~ wor4en de volgende vocrscbrif"':;en 
verbo::t.l!r.~.: 

!. ~ ver,;un."'linJbouder is verplicht elke ze:tl!i:& S;?li;t
sto! h~en nederlands gron\!gebted te dce~ b:-e=.t;en 
via d%. dar daarvoor aange-..·ezu eeri!lte kQto%'e:. 

J. V66= unko=t van elke sendJ.ns iD ne~erla:td dient 
!="Je.~;t •f~ 78~!~~o~ !:n cg;~r:~iit;.;~io~•i!t 
~:inizterie van von:sgazcndhe!d en f:11ieul'-.yg11!ne ~e 
=~~o::;ft!:rA.~it:;;~.~~:~oe~e 

a. :nz;~!~!k:a!c:ä!ij!::fj~:\~o~:\:,.:i'r~ 
de plaats va:~. beste~ en 1:a1 v66r en ti!~ens dat 
vervoeren niet worden geopend. 

:u. :ëet doeisteapo in de cabine van bet nrvoet:iddel :cac 
niet aeer bednpn dan 2 1DiUirfta pa:- u=. -.-

RELATIE MET DE KERNWAPEN INDUSTRIE (EEN KORT OVERZICHT) 

~:t ·c~n:: =c:;:n~n:t a:;e;~i:n:;:· .:1
• 

tele:tcónnw:u::tera van de bi;l 4e :route bet:roiû:en a.v.
toriteiten. 

ll. :t!t arnzi!de~~· ctt::!n~: :=.Xi~ .. ~~~~~ gr;t;t-
br-1~!' ~t t"'l """ vnn'M.., de vclgen4a F.!«nna ae het 
i;~:!:!~--<~z~::;a,;;.;=g~;~f;;e,.!!_ 
den verstrakt• 

.. de 4atu 
- het tijdstip 
- d& boeveelbeid : ~= ~~fi!i~~esraad 
- de che=iscbe e::t. fysische toestand : ~= ~:;~~~~;:.:-~!!f~J.!:t~o!"'t-~) 
-hett:,opeve~ 

: ::tn!:~ ~L:cr.r:!nusa 
- de transportindex 
-de varvofllller. 

I. !avens tient de b13 bet aanalui.te:~.d ve::vocen te 
voJ.gen route ter coedteurlDS te worde:~. voo::t;:elep. 

:Desa ~ plAt nor onbepaalde tijd. 
Leibcllo.!Q, 12 •ci'~d~P" 1'77· 

J)e Ministar voor.~;oed, 

Damena de Y.1nic:ter: 

-;p-~· 

a- bestaat een grote veratren
selinc tussen kernenerale voor 

a. het le&chill:t te aak.en voor 
de kernenergiecyclua. 

nationaal toezicht, maar Urenco 
Nederland la nauw verbonden ut 
het internationale bedrijf Centec. 
Dit beddjf wil naast verrijkt 
urantua. kennis over haar 
verriJkinCBil8tbode leveren aan 
andere landen, die niet onder 
toastebt staan en die het non
proliberatteverdraa: (Yat 110et 
dienen 011 verdere verspreidtoe 

• vreedzaae' toepassineen en de 
produktie van ll:eniwapens. 
Energieopwekki1ll en nukleaire 
toepaaaiq van kenenercte 
hebben .... en. dat ze cabruik 
aaken van dezelfde grondstof en 
van dezelfde. aatuurkundige 
wetten. Kennis van het een is 
bruikbaar voor het andere. 
De Ul traceatrt:tuce fabriek in 
Almelo (UClf) is een verrUII:tya
inatallatie. Hier wordt uran11111 
~ot 31 uraniua 235) 

In princiepe ia het hier liOge
ltjll: os bet natuurlijke uraniua 
verder te verrijken, zodat het 
kan dienen voor de produktie 
van kernwapens. Voorlapte is dit 
hier verboden en wordt dit inter
nationaal cekontroleercl. Van 
zeer verrijkt urant1111 kunnen 
n-elijk atoo.ba.aen worden 
seaaatt. De boa die in de tweede 
wereld oorloc op Biroshi•• viel 
was zo'n uraniua bOlt. 
Nederland staat onder inter-

van kernwapens tecen te caan), 
niet hebben ondertekend, a zelf 
verrijking•in•tallaties te 
bouwen. Dit bevordert verdere 
verspreidtoe van kernwapens over 
de wereld. 
Maar OOk leverinc van verrijkt 
urania aan landen die bijvoor
beeld een kerncentrale voor 
elektriet tei taopwekking bezi'tten 
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IAlh.ea oat dat verae.h1.1,4at 4J.t 
.. ted.Ml wordt opgewerkt l.n 
Wi.nd~le(Envel&ncU. 

'

De & w.-.o ~u• leldleo •••.r cM 
atoo.boll(aie .eheea ) 

Ir at;t• ••racb.Ule'Ade a..a.os.ere.o o. 
ee.a atoo.bc. te produ.eerea. 
De uneoeras.ee,clue.dta h de 
"rata plute .oor de e ... r,t.~p
..ltkla, ia Mdo.ld 1taa 001c voor 

DE 5 WEIEI lAAR IE ATOOIIOI ' 

;);t,, '14'!~ r:.lftl'\tlf"lll Y3!" VO\kS'11Jl5Y(f~tlnl, t'Ull""tOLlJke orJ.,n1nj 
.tn "\lLt'!u)t1\e.r, sector strlt.ln:t. 

de prod\lktle waa a:e rawapeu word
•• ,.bruikt, (UcbtweterN&Iltor) 
•t..aal ceatru J b eh pl"'CCWI
tta auat cla •errijlltO.Ida.brt.•k 
(b.v .... Vltrace.atruu,. tabrtû) 

botr.s kerntnt,.llt•ttVIt"',uf\nl.,:J Voor fttt Dlf'ln11'1 nt\'ltrL,,..1S 
oroon~?lblt1 :IOt'n bren2en "~a" ~ot.t.Jtstof nr, J ~).?t'l. 

vo&. ']ens ;'hint tt v~n onze vtr']unnLft'J sttL\.tft • 11 u .erv•n o::» .:St 
9\M) t t., ~t . ,. t.m rtn(Un1 so\lJtotoffen tn n4'3trLan1 -ar:n 
Vl)t'rt3Cht • .. :nrvOOf" Oft,lf"atlaft<ll ? I ;JI VI'tl )11.311\t 

1. Da o.onaele a11lte1N "' 
ll"aoda tqteta-atebrtak • •uture 
re&llt.or(Prankr1Jk)-;.- 1Uuta tre op 
"rklncetabrtek(Seveaoa:b. ll"r 
Plut,Marccnale)_,.Jr.anwepeo pl"'
duktla(Rquakt .. t»o.,Perahtna 2) 
2 .Da AMrUl&UH ptaraUel 011tw. 
Vrulua wordt llloot'ftrrljltt . 
JladeleD :koet veel •••rcle ea le
vert 4e Urut•boe op. 

1.lh1!'1t lf•.S.t)C) 
<LJ;1:U1:.~ c.:a., tt..)O 
~>lv.tot\. ... tl~ k) "'',s •n-?» 
YJf"l""lJ":ln)S),.Ol3.tt :jfllow. o/o u•'Z)j1 0 , 111 
lCtl ·Jlt.tlt et ; '?l 
ïafTIJ"'Illf"t "bnU. SPf"lftQfttt.dS ..,.,rks, Of'I:Uon1 
ont Y""'l"" ' W"II\CO n\. v.o.f . , J \.aet.o 
tyj)e vtrpok t.:t.,ll ""ntteLtver:>SI(kln 2 
'blt·~9f"'k tf"'~3tt .. . ,.,. •t-eyt.. 
i:.t:\.~.11~." v•U.l:;"'tldstc\.asstt ""'" 
!f"')f'I"';H)rUt'\ i ''( I \Ltl"tr #"n 1? 
v.;,f"V0ft,.,1lr-: Ct'llrt:t,..".at ~~~. rotterd:att 
.. ;..u f•1 -.11lst.:.al =-utrtc!\t-1tvtnttf"• 3\.:"1tl.'). 

~.De kerDeaerdeezolu. 
Zeeor VMl atappea . 
Verdj:kJ..Daetabdek llrudatot
•t•.,.ohbriek _,. Llchtwaterkera• 
c•atrale(Do<IP'Urd, Bor .. ele) 
op•rltt.ecatabrlell->b:rowa.peo
prodllktle 

rl•tt •nterUJI.. tltvln·1t llctt tn stJI..en cyt.inctt,.s, us vt~U• sto ... 
11\ ~., :.-.~aser.e vof"n vu ats. 

Op IMM ... ter kOfll ... de ken••· 
peaprodü:Ue ao+<1 eC:bter bet cl
vt.ele .. b.-ulk veratoppea. -J . 

•· stetnttt~cn 

'~rj}1 Yl"',..vk nl. 
\O:.j':'•1~ unoo nl.v 

lewut eea croot p:t'Oble .. op. . I 2 ·Yerdj.ltt U~w. n..-.r ~ brand-

:::;.~:: !::
4

o=~~kd:-.; ::or;· ~~=:::t!:~~ ct. kern-
bet epUJtlnceproce e la die oeat.ral (L.W.R.)/Pcoefre.&ktonn. 
en .. o&:eel .. a plutoos. .. , ... ,.... 14-tlit941Wrkt. epU,jUtofet.avtl\ 
elote:o 1a de .. e.r r..SJ.o.û.Ue•e oaar ~ opwe.rk1"9•fabrle.ltetl. 
epUjUtOftUV.e. 
la ea. op!IJ'Ictydabrlek wordt 1 .. vooi:'Mt. betreft. cSe traneport-en 
pl11t.oa.S.• W.t oude epUJtetot• van uraniu.bl!x.afl~14e venuit 
eta"'D da.o atseeebeldea • a ••den lnqeland(Spr1nçrt1eW.) naar óe 
e totten eG kea iD 4e o\IJtedre I wrrijklft9debdU(IX:N) 1n u.tlo 

::::::!: ;:l"::!j:::;r:-:.~lljt• 2.:~"!.!:1;::r -!:~:t::: ln Al-
etot voor lteruwep•• <Macuût.·~) •lo h ~.pr«<uoeud gaat ~ 
Ia kwMitr.ût.ol'ö tnaou croU r nMX ln9'tlan4 011 U apUlt..C.ofsQ ... 
ho.weelb.Me• plutoo,haa a.le qn van et laWn Mk•n.l.le hoofd.-
• plljtetot ~rd.eo cebrutkt t t.ukl 

!!:rp!::: :::e~;:!:-:;~!'!;. bec I ~~j:-!r:1:"o:rhl~~= 
oatpUJtbeM urut--2$8 .. er 3 •JrA:rtliC!'tntcalea. 
ale~W phlt-oet•. 0. aplijt.tofd ... nt..n voor de 

ft" betlt.aat <Iu H O crote nr
•••eaheld .-u kero..DeJ"a-1• .. t 
de e!aea.lre p 'I'Odllktte vaa llel"D'" 
wa,.u, teaaiuu ala ... wlh 
"'Jea lead da t balld ..-u, Jru ria 
• .S...der o.•lechUI• .., .. dU 
Mt bH\llp WAD kei'Qca.Dt-ral .. 
au kerowapeea Jr.o.eo. 
De Uula h "'ljwel apeabaa.r 
•• urul-. ie • oor wle t11t 
werlteUjk wil ook so te ••rllrij• 1••". (Zo auet het ia ... tu•eo· 
J'a,pport. YU de 8 . M.D,) 

Xaut de P'•OMd• werbt.rtdlqn 
tu• .. lt.eneoe~h ea ker•••·
peu aoet oo1c bft.rlJfadt•tnal 
•• oeoplett•ndhe ld auoe.ct 
wqrdea. 
PUtS..Ua a:req wta Nederland 
aowel de t.ecb.ao.lopa a ls de oader
deleo woor ••o et.aen ult.reeeat.ri ... 
tqqe '*'rut.••errlJUqatMrle.lt . 
lallo. eeo hkUU.aa.•• .... u ... :r. 
oe twre..Se de t.ecJraA.oMc-i• 
durvoor btj de UOI b Al .. l o. 
kA a aatal bed.rt.Jvea , wearoodu 
KMarlead••· tevardea sooder 
export werauaas.ac de eea•ottela 
ollderdelea voor de 'Mrrt.jklqa.
laat.allatle. DaakaS.J deu var
riJid•c•lo•ta.Uetle ia Paklat.u 
in etut eea eiceo lte.rabolt \e 
aûen. 
Vqor de •erapreidlac wu ken.• 
wa.peaa eo due de pro~fuktie 
er ... a t.a da UOt h Al.Mlo eo 
daaftMe d.a IJeelerlud.a.e a t .eat , 
dua direkt verutwoordeUJa:. 

lterocontr•l• Borsoele,kCIMn Hns 
in dei 41'.1• • o,.oter jaar uJ.t Dutt.a .. 
land. (N\ak .. 18aM\I) .o. route t.e 
onbekead.De •pl..1jtatofel_",ten 
YOOr c1e ke:rnc.ntcat.. ~ 
~ .. n• in 4.- 4d.e • vier jeu 
uit &ng.len4. 0. rOQW b otlbeJte.tl4 

•Proaf.-...ktoren. 
De spUjta:tot.t ... nten vooz de 
pcoetceûtor•. ·t.a..t. in o.tft Mo
•n uJ.t a&n&u in DuJ.t.sl&nd(tN· 
t... Q:Ibll) 
Bet U.tUiU11(90, ,hoo9VUCi.j.kt) 
4ürvoor 1• afkoutJ.q W.t de v.s. 
{OAk ~,'ft;nnes ... )en tc.t. per 
boot Y'ie d.e h&vtns~n Por~uth 
(Vir-qiAaJ 1 a...bw'9 ~ f\lld& naar ...... 
c.n dMl t,~CZ'dt d.lnJct vanvJ.t de 
v.s. aan û I.R.I 9•lew:rd. <route 
onbtlte n4). 
r.r lewra.ntle (}Ut het ~1GcS.ld 
011 l k9. u.ren.iu.. 
De spU.jtatofnawn ~n 4\lti "..., .. 
uit K&M.u fi&U' Delft.(route Ot.lbe
ken.:l). 
voor dei r..U.tor op lMt &.C.N. ter· 
re:1n, 9*1den -•nchLjnUj.k deul.f
de t.ra.naporU:n en route•. 
onbtilend U hOe ~. rouwe preelee 
lopen. 

4 . Zwearwaterprochdttle . 
Deu "' voert alet o"r de nr
r S.JII:taaat.ebrtd ,aaa.r b.S.enoor 
Meft ...., . "..,.,.. .. ter oocuc. 
OU procea lenrt ... r plutoDl\111 
op dU uit lleht .. ter Nûto"• 
ku .o.rde11 CIIW'OCIA•. 
5. Vt• Cle •ulla .t ... kreûto.r 
let "eledlt•• Plutooha.- leotopea 
••I.Ml etto..Uc •u ltc.btnter 
r•e.Uorea(M.O.I. )Ilu ta de nelle 
k ... kreûtor "'1 " •aut."r" 
(..,_a)plutoo1•-23t -orcha P '"' .... .. 

i.w.t. 

J 

t 

,.na laterneUoaal• nrd.raceo,.a•a.r 
ll:u woor alle IUdere .,.,.. wel 
aroode·tott ... oodelrcteleo eo luiOtJ 
hO'IJ leverea . 

,. . .-. ..... ~ 
'-->---- ~"""', ...... ~ 

Het tnternit101\ale w.ter tribunul in Rot- Vin i11e ridfoak(1e~ afvallozonge:n in ger1eht ~rd Vi m.tege óe tr1t1.-roz1~n 
terdu nn J tot 8 Oltt•r Mld ~grip voor NOOf"d•[Uf"''Pt inclusief La HaLu.. .ee.ptetl"de de jvry dat een ucen;eve hoe· 

:n -:1:
1
::~:,~;:n we~.,;~J!!: :r::r,~~~ ~~!~e~0:.~~

1

!~:e~n!:~tu :v!~d:!'"' ~o!:!~t~;;!!':n ~i":!tr~:~~ ~=ze 
van het dr1n1twater. dln dit van andere landen. Hoewel ze niet is hott drintwtterbekken voor 5 ailtotn 
ln dl zelfde lijn als de Russen Tribu.nalenunwetig waren ter verdedtg1ng van hun .Mnnn. Trith• is een ridfoa-titf fso-
w,b. de rec.hten van de •ns heeft de i nter- zuk vtrtondigde de BNFL op dezelfde dag toop ven waterstof en ts duroe che.aisch 
nattonale jury van het V.atertrtbunul en dat de uitstoot van plutoni&..- en amerfc.fua nttt te onderscheiden v•n het oorspron
•et de hulp van experts twee gevallen van Mt 801 was gereduceerd. Oe jury screef lctltjke elet'llent. Gten gangbirt veterbt
radtoaktteve vtrvu1Hng ondertocht. dringend vGOr dat ziJ de hoev~lheden tot ha.ndt11ngsetthodt kan het tritium uit het 
GrH npti CI be-sd'luldigdt de Britisch Nucle· nul .,.st.tn rtductren. water halen . 0. jury steunde de efsen van 
ar Fuels li•fttd (BHFL) van het storten In etn andtr geval dat dit door het Kolltk·afbouwn van de uitbreiding van de bé· • 
van plutoniUI'II en l.fllrtc1u. en ande,.. ra.. He f RNI'ENPLAA t egen de: at.oolninsthuten stnnde atooetoesta.ndtn .aar vond ni et 
dioaktttvt stoffen in de lene zee van de Juelich (west Duitsland). Centrale Hudea- voldoel"'df- reden om een beslissing te 

~!!•!~!11!!~~~~ ~:~m:;~1:~1;~ ~ ... ~!i~~:;!~J:e:,~:~k~j~eb~J~O:~}le• !~1~~:~:~1,U1ttn v•n de bestnnde in· 

um maas 
KOLLEKTIEF RAMPENPLAN klu~t 
dt behe erde rs van de kerace n• 
triles van CHOOZ en TlHANGE en 
dh van htt atoo• onde rzoe ks· 
centru• van JULL1 CH un wegtns 
de bewezen lozing van TRITI U!t 
op de Maas . 

Oe Kus h het drinkwater voor S m11-
jot'ft HtdtrlJ.nders . Het radfoaktteve 
Trittw 1$ daerutt niet te verwijderen. 
TritiUM is een stof dfe ch•heh niet 
te onden,chefóen 1s van vaterstof. de 
h•lft ven de cheatische forw~le van .," ... 

~r~1:2~$s:!~;:~o~{:~g d: =k~~~) 
~Al~:! :!!~~o~

1
~se!:::~:nh:; ... 

Trtth.ll kln die z.g. waterstofbrug 
taa.n kapot ,aan waardoor er ttft 
tisdl defekt ontstaat: als het 
aa.scel bet,.. ft 1s d1 t "" begin van 
kenker. als htt Hft geshd'itscel treft 
dan is dit het een ~in van een gene
t helle •Mjking. 

Doordit het Trtth.a ch•hcb niet te 
ondersc.hetden 1s van waterstof 1s het 
'CSoor zui vering niet te verwijderen. 
0o hoeVHlheid tritt ... in het 11US• 
water 1s nu el groot en wordt nog 
groter 1h htt atOOIIplrt wordt u1 t 
gebreid tnChGOZ tft Tfhan~. 

vredeskamp 
Vortg jur hHft bij de vliegbasis Volkel Ve hebbe·" geprobeerd het killiP draafende tt' 
een vredeshq) gest.aan(Ahal nov. '82). Toen houden.Aen aktie vu niet te denkfin w t zo 
1s er etn Itemgroep ontstaan van JO Mensen. wintg 11ensen.Herhaaldt pogingen,oa.de w
Otze begOMen •t de voorbereidingen voor te11jkse d.onstratie tn df' ptt1.aa aensen 

:"PJ:;:~~g:.!!~~~: 26'1:~i~:~'~a~e~:'ht !:,.:O:!!!s:;;:b~::nai:p n~! 1 ~1 
~H:~~~n 

ontwapening.werd en 6 uur 's ochtends bt· a ls er •er N nsen waren.2g jdni bl eek weder• 
gonntn Mt verzameltn.Er kwUitn slechts 10 c:w dat er te weini g •nsen wa:ren.Oe kerng:roep 
eensen opdagen.Be-sl otf'n werd c:w het er op vSe-1 uft.eotn.Voor Volkei zal het voorlopig wel 
te wtg~.We kraakten een stuk grond.dft efgt1open ti jn.Wij hadden ons w l solidair 
was gec~eentegrond,vlak bij dt basts.Ook dit vertlurd ~~tt hf't vroowenvredesta.p tn Co
jaar werden we gedoogd.Wt begonnen naar ct. •tso.htlus is ons kaiiP niet zo'n tang levtn 
pei"S t e gnn.Otu Md niet erg veel bela~ .. btschoren.Wt hope-n natuurlf jk wel dat al le 

~:~~1Jk:n.~rs~~r:~~z::"~~:7: :~~"~.~~ :~~k!~~.~u~= =~.~~=~;~ s~=~re-
den geen 1nteresse,a11Hft als de H.E. traan zelfs nog geld op. 4ls itaand bi j Vont1 een 
te pas k~t wordt het voor hun interessant. vredtSk611P 11tt l btc;tnntn tan 1\tj:zij Icon-
En wij haddtn deper-s nodig om .er mensfft tikt opnen~en met het aksteburo IS'a ,post
te krfjgtn.We protesteer<~~ tegen het vol g· bus S84.SCOO ~'f tt U~n. 

endt: .. ::;:~il~!:n~an kei'T!Wipens die al op lheo,HO van 6e 

-nuclen-t sering '11-n dt r-16. =:~.;~n Volke l 
·plaatsing van ttrvisrakttten . 
.. totfle.nd ai11 tairhlle. . ; 

VREDESKAMP 



10 KAAG WAS lEUl, li1J IIOOISDIII:CHT NOG ..... 

=~!.~,.~~~ ~~ ~! t ;t:::n ~!~ ~ · ~~~~~:; 
dat ,,. tri die twet MURdtn erg 
hard gewerkt ts ••n htt •wtftte.-·• 
lt1ur"' eattn un het kaap. !fjn er 
oot no9 t.tt1 wat &ndtr·t atthHti· 
t .tn gewen t . 

WEEkUNDE 12 tft 13 novt•btr. 

Het d1Stussteweete11tde v&ll'l J2 tn 13 -r. op het vreciOUktletup In 
MotnS4....ctlt h drv"k btZOCiht tfl goed 

~!:~:;:C:~,.!~~~:;iO::!~ters. 
steungrotptf' en 50+ spraken over dt afge• 
IC~P" twtt NanMn, 41 huidtC)I sttuattt 
en ere t.otlto.t nn het VAl. . 
Uit á 'ltrt\altt't Vlft de YISt.t 9l'OtP kwo
nerSll" (ftU _.,.1 12 -sen) bliJkt het 
vooral noodnkeliJk dit t r -.r .-nsen 
voor kortere of lan9tre tiJd op het IIIIDP 
k01118n wone-n. Ot gi"''tp h tt kltin 011 d.t 
dingen tt doln wa.arvoor M1' gekc.en ts. 
nl.: het elirekte vtrut voorNrel den tn 
u1tvot,..,. WJift alle vooft>el"'eidiogen dtt 
sMtfthpg:en Mt M t pltltstn vu krvit· 
ratetten. 

Oot nu,. tM bevolltt"9 toe •t •kttes 
en voorHc.htlng, de urijd ttgtn tcNh· 
rttettlt'l, •tHtaris• en andert onde,... 
di"Ukktl'ldt tysle'ale:n vtl"duideltjlc.en en 
h-11 Jk ..... ~ ••• 
Mter •Mtn zijn nodt9 • .er te kunnu 
dof• N.n het huhhoude'e en het wrdrt,. 
bowtft un onde,._c.e-"s · 01t weeteindt 1s 
b.v. WHr etns •t fHM: wit 11tnsen rond 
de bash 9ftHin6eld. Dtt tou veter- 110et.,. 
gebturen a- de buis flYiftrlcUtnlhedtn (tvt 
bow) beter i n de ~ten tt houden. Ket ts 

~!!:,.~!.:~ ~~i1:::::1:=,. To!,. -:wn m-!:t!t.=::.:'!.!l!~:~~;t:1-
weet zijn oot nodig (Mzotttft, turtJH. tettea 1\ort'ft. Er 110et atet het ,evoe1 Oftt· 
briewn ''" · ). st .. n o:t twM spoNn tez1te.n: 

het ene van htt hJIIP dit M-Il pra.kttscll 
STEUMQROE,EN bozfg Is, tn het ondert ven dO lteungroo-

Er wtrtn dtt wekeindt llti\Stn van ste~roe·pen. d1t btJ dt ki ehel thuis ttU.tn W 
pet. "''t rUddllburg, A'cf ... Utrecht tA llagt·theortttu,..n over hoe htt zou MOeten. 

::g:;tivtt.tt«tt best .. n uit: ~:00~!:"!:': ll!" ~!!o!:{~~!.~:) 
--het geven vaa .,..1t en Mterfflt: steu:ft zou kuaMa 1ha.ardi9tft in het kiiiiP. Hu 
.nn het ltMP. (b.v. Utrecht 11 bezig •t ziJn het voorel de wetkttndtn ••rin dt 

~,.J:.~t~!":~m:r!:~o:,.bo:Y~À.K. "'ttw1ssettnv flbevrt. 
en over n1tuwe aktt..ogeHjkMte:n. 
··het ''*" Mt het kiiiP dtnlctn ower stra- Ook de SO. btwtglng ~n klmgeweld w.u 
toglefn •• '"" ,_" oktla-ren (zoals do ... rtege-lfd . ZIJ -· In""" !11"'"9 
Inde .. rfstoltl-k gobovrdt) ~·=-... ~• l1111> te 5"" st.-• 

Het h btllntr1Jk dat kalliP en steuntroepene.n 9f'Ote verrasstng: l'j zorgen dat er 
zo fnt1 ~t11Jt een WINtMJltN druft 

10 

OI'ROEP OPROEP OPROEP OPROEP CltROEP 

Toon J• soHdoritolt •t het dlrekte 
verut tegen ltruhraktttH door <» •n~ 

Jlfl op Mt v1"tdtntt1tklliiP i ft VOtnscf.r'td'lt 
"" k:trst:Uart te stul"tft. 
Deze ktrstblrt t.t. tf: ttaageft tn Hft 
terstt.oo. cUt oot bet buts~rsonNl tn 

~~t~t!:~t!~'"!~d.~,. d:!i" t:O:.r~ •. 
len btj de A'd.-se steungroepen. tel .no: 
123995-Gerdo; 12957-Roel of; 168884-Ptter 
In het geval dO post nog stlt<ls stukt 
_,.ten de turtl:tl ulf tfgttluld worden 

:a:a~= ~.r,~ct.!.:'::r :; 
kiiiP u gaan: 
Hot ad~s Is: VR!OESAKTIEIWI' 

==cie~nduscr.Terr. 'Oo KA>oy' 
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N 

8~~~;;~ :· ~~~~~ ;5~~;~~~: 
15 5LA5H1NG• YOU ~ , ~ . 

~ ~ 
... J, __ .,., ...... Lnr.,c tUflJI • a«.•OI' , .... , .• ~-

op Mt Y.A .. l ,-te.,..,..ftt!!! Ketwuvoor 
itdt,...... Hft tr9te optft:k.tr • te •r
k.n hoe soUeMir dtte .-nstn tlj1 (Juist 
M de sc.s v.ntltndt relttin van dl 
W..nsdredltse wrocltsbtwegf"9 en de pers.) 

OPRIJ(P 2 ZATEROAC 24 OECEIIBER 

Op uttrdig 2• ~r vindt er tn Wotns· 
drtc:ht "" groot vN6tsfHSt plu ts. Er 
l'Ullen ~Ms optnt6tn utt de rttfo en 
dt l"tit van het land fn ftfl grott ver
warweSt tettt op Mt teM"ttn vtn htt V.A.tr:~ 
Htt fMit be-gint •s • lddags. •s·N.açhts 
wo'l"'dt tr doOr Rottndlalse .,,.~19rotpet1 
Hn w kt btj dt blits gtorganfSHrd. Voor
dat dt ttnUHU btttnt wordt .,. nnutt het 
k ... ..., altlo 91'fot1'<1 dit .. tuurliJk ooit 
frt M:t tftM Ylft M V~ Stht. «a. a1t-.a1l naar htt vredtsaltttftest!! ! 
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t•TUYJ[V MrT DE IASISClDEP 

HEILOO El ONSlREKE•. 

Rtnee vu fn •at otj de a"tfes fn Dode .. 

~:~rg.ye:e~;=r~a!s:'g:.1:;~;"~!~i.P' 
pe Hap• .uftetndeltJt vu 11 d.t op en netr 
gorehl(Hefloo Hgt •s ~··••• A'da•)tO<:h 
ool uar ntks.Te.er Oltdlt flll t &ktfe.s fn 
A'd• plutsvondtn tn '"J oot 'z-nerdags 
werken ~t.Rtnee vOtld dit tr iets in zljn 
~-.t tooen. 

AAWBELLEN BIJ POSTERS YAN "STOP OE 

N·IOH ' EN VAN HET IKV . 

ft: Ik ben begonnen ..et b1J 1111nsendie een 
pos te,. van het IKV tn Stoo de Meutronen .. 
bca voor het raa. htddtft fta.,..un te bel· 
ltl'l.llt: ben t.oên •t Mn il'l dhcvssie gegu_n, 
tn heb Mt tdH nur 'f'OI"'tff gebru:tn oa zg.. 
ttu als un bnisSirotP tt begtnnen.Dit .ns· 
tft uttn 'alttfevoeren'nog nfet zo zitten. 
9 febnJari hebben .e H n oprtchttngnerga· 
dertng gehoudtn.Oit levtrde zo•n 3Dt•l men-S .. 
' " op vur"WH we af91lopen jnr het een en 
tnder hebben -.unnen ondemeeen. 
F: Wat ik Hf\ goede zet vond VM Renee w•s 
dat hiJ suncfltJ•s vftdttldo 09 die verga· 
doring.oio koo J• Oflgtwtn als aktief lid of 
als achttt1Mnntr.DI tf"'OP tchterblnnerS tas 
wd het begfn af •rtJgroot,I2.Dt U:tieve 6. 

11 

HE I LOO E.O. 

tHtig,du YMrt1g,eft auto's emu.st -'""' 
.,...,. oot hun vurt. TOM drukte eett vtn 
dte setr1ssen een auto zo'n be-etJe de li:ant 
1n,to van •stop 1111r Hn tijdje' .ze h.ldden 
ons door. 
Oe seer-1sseA Mslottn niet dt nonaale af· 
slag te neetn (itts verderop stonM.n in· 
dtrdud zo'n 40 111nstn te w&cht.t'n)uir 0111 
rechUaf tt gun.Wtj konden even WMr vrtJ
uft ""'91feZen.Ve htbMn toen 10 veel aQ91"" 
lijk ...sen fngelldell tn djn door- alle 
stc9lidlw hHn nur pot..., gescheurd. 
Our htbben w u opg~Wc:bt,op 11le $mals• 
routH stonden auto's •t btkktes(op tor~ 
lfstlnd lunktfOMrtn u rede11jt).Er zSJn 
twH Ingangen 09 het terrein biJ Petw.Wfj 
stonden bU de noor'•fng•ng .Eerst lnfa.men dte 

I 
SMr1tsen langs en dachten,daar heb je ze 
weer,ze v11den dt vrachtwagen naar- de zvfd· 
1r1g1ng lefdeR uar dfe werd te9fngehoudt'n 
door de lltftsen dte 61 weg op spurtUn.HtJ 
probeerde nog te dl"ttftn .. ,,. de aenstn 
gfnge:n tnooor tftt.tf'l en zetten h8 ttea. 

( .en Jongen h' onu 9f'OtP wis-t hoe hfj dt 
wradttwlgett op 6e ,... ton nttn door flth· 
tt,. de c.a.bine de Ubels los ~ kopptltft. 
AllHft dt telegraaf hltft dit juist bi-· 
sehreven.Dt rest nn dt t,.ant.tn sc-hreef 

:::kt~~~i:!!1:"d,~~~:!~9 aC::.k~·~y~: 

M• Jfftg j e zttten.wtldt Jt bltjven sU.Ift, 

~.r.=t'rs':r't!: !~= j!':C:!:" ~ 
sen hun angst overwinnen en tr lhnog bU 
t.c:.n zttt.en.Er wu bv.temand dfe net nn 
z• n neus gtoperttrd vas.Dte zou dus aan de 
tant blijven stun.H1j kwam er MOt eet z•n 
neus ft tusun J1ttt.n .Hot •er aens.en u un· 
wufg :fjn hoe ~ter-.(,. WOt"dt nfet allee~~ 
nu.r de zt tte:rs gektttn. 
f:Wo baddon zo nog ,..t spotragets,oo\ biJ 
dat Ktw~Of' tn • f .OI abpraat wu dit 
w eltur de hand bo't'M Mt hoofd zoudtft 
l\oudltn .__.,..als t-.nd geweld 9f_tlrvfH zou· 
611'1 we als ba.shg,r"()(tp nttt durachter staan. 
en springt de b&shgi"'Op nfrt aeer woo,. Je 
tn.Het h nog uar de vraag hoe dit tn pl'ak· 
tijk .oet gun utUttn.Jt we-et tn f~er ge· 
v.l dit er Hn &dvokut !)~beid wordt. Verder 
dt afspraak dat we •t z' n twttfn 09 elkn,. 
zoudtn letten Gildat Je els je tl' etf'W,Hl 
voorstut vut 1ndtn Ntgt-tr"·t d4n Je viL 
Als Jt er bv. toch op los btgfnt tt f'OSS-en. 
dan kan dt ander 9f'Oblrtft Je te SIIS\ett. 
Mur als IMind •t dtzt of gene tn de 
c1tnc:h r•&Jct kun Jt heli oolc niet in z•n 
sop laten gaar kolt:fft.Jt gut er dus naar 
toe Oftl de- boel tt sussen 111 ah dat ni~t 
lvlc_t 011"" te dotn. Nur in eerste 1nstan· 
tte OI te Su.SSê.tl . 

t1e verte1de.Htj 111011t dus uit Jijn WI!Jtn 
a. dl zu..k Wftr vnt te koppelen.•aar MJ Zattn jul l ie toen btJ 't geweldlolt 
6Hd het nogal tn brotlt tn blttf zitten. owe,.hg? 

Wij dc.I:S oot.Ket vu httr"Ujk w.r.Er \we· 
.,. steeds .er" s-tr"isstn t1't ". 2 tot 2; uur F: ,....we Vlrtfl ne,.,.ns btj ungeslottn • .» 
,.."..,we _.t .. pt.[fndt blotbde. ~e .. an"::!J~ :!!.!:.':::X::.'~ 

f: lolets I>TfJft Jt natwrtfjt .. , biJ .. be&tJt zlet.lle vfldtft htt ""t zelf ... s 
dn het dt eerste t etr wiJ dat we. zo1UJ bttijten en zo ziJn we doof'9t9nn tot aan 
deden. Voor die tijd was je ge.wnd in het X.lka,..Toen uwn wt ah biShgroep nog 
gareel te lopen tn dft k1ttne dm-pju.Je steeds in die ontwikkeHng van vat doe Je 
gaat ook steeds meer dt andere k~nt ontdek· ",.1 en vat niet. Het wtrd StttdJ du-tdeltjk· 

~=·~:.!! ::"at~~!:g:-:. ~; ~1J:~~~~~· : :tc:rv!,~J~~~,.;:~:.t;~~v:~:;!•:.,w~· 
•t voorlichten allHn ka. Jt er nitt.W. •Uitteer en c» dtrdt s tond hier tusstntn. 
lf'e91n st.Hds ettr akthHeit•n en er 101ft 1\Ur Kaltar,2 Ott.Koftt-role.auto fn. 
drutdH zo'ft 12 wrscht11tnde vertg:roeP"" '"wtr eru1t.sutttrpot ah 9QOfproJtktttl 
Jn bfMeft ~ b&slsgfWP.Totn tngeo vo do 1• kslag -·- Htl to..- llfHtafr-
bt:kendt- ~lddfscv:Utt.We hebben nu bf,... ton hHn.foto•s etc.Jt tut het t41.1oen 

f: TOtn hebben we geltfd vu zullen we gun ::s: ~!t!!.~:,:~d:'d::t,'l:o:e,...n. krHt Je 61t ge:tratM1 Mt •ctte Grilr\en·.we 
ren ils ~nfsg'f!P·~• op~n:e :' (~~t Oe 4tngen d1e 4nru•t onóema.en WOf'den, ~=~ ~~~f~:,e:,~~t'oe~~~~:n!11:e 
sÎ~ ::-c:::.O...~).w! had:e:'\i. S~=1• .~· worden niet be~prot<tn •t de hele grotp. tk ook wel eens' :ten --at er voorun gebeur-
dl Ht1teuwlnke1 een vriJ grote botkent•fel . OP A K TIEr ! Oe discuute over hoever te gun werd ver- dt.Een groep stond er aan ten stuk door de 

Het urste waar we bfj betrolt:ken vtren A~S pltat.st nur dft dY~PQroep. pottttt te betogeltn tn dtlf'OIIhten stond 
wudt Mf1tt!N'Hic,htlvtr'Wtge apr-11'82 in Alk· • dt- •sn l'len lift te votf'tn,llc. dJCI'It toen: 
.. ar.Our kondtft w "" voorlfchtingsprut- • ft: Toen twa:a er"" spUulng.ttn groep van •nou ja,to bHjf Jt .ooi butten schot•.u: 
Jt houden en nftw. konta.kten leggtn. ...-se:n dt e 9N'fld tlgtft •t«rinl niet af· tiH toeft H.lttle btete'ft u1t het veld getrot· 

tn dunM vu htt Mt ,Mtt dit .:eu-afval '0 b ' teurtn.de .-_,.. dolt dit wi.Dt HJ"Sttn lttft f'n Mn oot 911n 9QOfen. Op dt ttnlgWeg 
te htUn? Mt stift tt: geven•rtchtint "19" • .Ut we _....... d!lJ""f.. d9-~ d'ragotn Ot werantwoonUng na te voe"n Ik· btfOtu'ten Mtftft al dte dhkvssies: dil ~un 

R: We hieleten bie,. vandiM Hn ftetst«ht '';! ::~ t:!t.";tl~!::; nu I>UfttJe btj pul· Jlllllll""'"" b\,OTID ...j.f~Ttf)Tr() Uts~ even UN$1 tl to-en op de d~tng. je niet cto.n,Mt " nttt -..rufes etc. 
porganheerd.(de athterban)Sutn Mt Alle· tjt:Ut. wist dat ft t n Anlst..tketn op een o,.... dv ~ 6)11:~ Daarvoor hadden"' 6t achterban fngeschalttld Jn Clt groep Vin Hei loot 
Nar en Cntrfc". hadden wt 115 Mnsen op •nJevrachtauto .:>est 1ttten.een beetje roes· . V ...-_~VAtf'"A~ Ot .ensen d1e te lttnntn 9aven dU ze •e r: J•.• w1.ren met 13 pers. en v1n dfe 
dtbeen gebrao~t.Met nge na dfe tocht jo"a· Ug,en weet 1k wat a11Htall.Dus et~nltjk ~ b~" ;~:_~~' 0: wilden blokkeren.Dw.ttn t elefoonliJst heb· dh&uss ies verden we z:ftk.Achteraf 
-.n we •n andère ba.sisg'l"oepen fn kontakt. Slech t veTnformeerd gfng i k daarheen. OI V ~~Á~ ben w er dte ochtend zo• n 12 kunnen W'~"- hebben we besloten dit iedereen af· 
F: we hadden al snel door" dat de bOel een on~veer 12 uur tw1111 er een polttfebus M't ~ ·~~~ za•len.Iedereen vu vtrdtr vrtj te doe.n zon-:Serli j t verdt,. gut. Oe een demo .. 
bttt.Jt op Hn dood punt la9.L41'\ct.l1jke ver• 8 smtrlssen en 3 •tn. later tw•• de ornjt 'JP•~ ~~~'~ wat te nodtg achte.Vtldl je gun zttten, kr"at1es{geen bu1t.:ft9&r1ecntntafre at-

~~~; - ttts),de o~r sutd\:a.d~t:~erb••• 

~ ... IIC Reactorterr~? 
UDIOACTIEF _ ~ 

~ ~~~~ Petten geblok 

fldtr1"9*ft die n1tt H tpen.Vt besloten oa 
Mrst in Kttloo tets op poten te zetten, 
diA konden we liter wttr verder ttJten .Op 
da t punt :ijn we nu g.lt:omtA. 
F: Na Pttten kl"egtn we htt ke!U .. transport. 
l : Elke d:&g wu tr' wel Hn Uetn transport 
la"9S een weg achter" Httloo.Wt bHlottn o
zo•n transport tl• ~ tttu-n,btj Alkailr. 
Wt haddoft ... zooltje l,..._b&U:fes aange
schlft.Ac::hteraf bleet dat n atet wrtten. 

~r:r=:~=-~:. r:~atr::~:~i!! ::;:~.~~ hb!~~r dr.::"!,~;ct:9~· 
dU de bakUes niet zouden werken .oest 1k. l'ltf'l at te zetten. Toen kwa11 ,,. een andere 
Hrst O$)bel1en oe te zeggift dat ik kw&m. Jit vrachtwagen langs dfe htt dus wel vu.Ofe 
ga era""te·,. a.n .. ar fk kOI'I dlt tukje nftt polttfe &leef .a.ar Shln.Wtj kilepen 1.111 en 
goed tnhalen,scbtur'IA dus.aovenop dt Yelstn· dachun •lt IIOIUI\ w hftrMt.TOtn ze W9'" 
tunnel u 9 tt 2 s.-tiuen,dus 1k dacht 41t gtngen ht~n w dt ad'ltenoltift9 1n9ftet. 
htJ 1'109 tc.n eoHt. tt rwct door nur Ate,... Vier auto s •t wu dit anttftt'lt'S.op Mtl ~. 
stoot. ft ton de ande:rtft nu beretk.en en gaf gnen __.,.t votldtn ze 41n oot natt1ghttd. 
door dit het nog loos a1aN vu.We ~n 0. vracMwgtft begon nart te afndtrM.et:rst 

akal :_~ 
lverultng van de verkhrfng,lf9fdru"t tn 
, •der Ttgeszet tung•vt-n 24 juni 198l.lft)t.de 
a..-restat-te van Ben"f HllrHn en ~lt,l'llll 
KHktner; 

' EEN KRANT IS G[[. 8011" 

eisen vrtJl &tfng van Mfchael KHk:ltntr 
HlrHn 11'1 dt bHfndfgtng nn t11t 
ijt e NAvllltn tegen Rldftal. 

liDiliL 

·- -~" 



Atoomstroom-
• wetgeraars 

KOOROIHATIEGROEP WEIGER 
ATO~~STROOM;H I EUVSBRI EF : 

brengen 
exploitatie 
PEN • m gevaar 

"POT.JESFON os" 
Eén von de efsen die de f~1l1~ Ku1per1Frtesland neemt aet naar apart 
stelt fs dat Dod~aard dieht moet, zo- Jesfonds' een U-Mltjk unieke 
wel als 8or-ssele. Een tweede ets ts tte fn. Het ko,-t ge-dtng ctu in aprt 
dat de provincie de f'antlie Kuiper in Kurlttt sp.Hlde . werd door de 
ten onrechtt va.n de toevoer van e- rechter meteen met een uitspraak 
lektriciteit afsloot nadat tij be- btsltst. Oe atOOIIStrooawei 
sloten htd o- niet .eer ltnger ttee Anke van DiJk d1e vrijwel 
te betalen un de opwekltfng van kem- lijkluidende efsen kttu s de 
ener-gie. In het kort gedtng dat JWi- m1 Ue Kut per. werd door de rethttr 

Voor zover nu bekend zullen de tosten van per indertijd aanspande, wilde de vn 'wanpl"éstatte' b!tteht. Boven-
het proees va.n ~ famt lie t:uiper.te ~rs- rechter 9ttn ~itspraak ~oen omdat dte-n wes de rechter erop dat 1\et 
sum,tegen de Provincie Frteslond,tnnb het hier een poHtieke nak be- nte t volledig beUlen oot endere-n ,,. .. 
gewettnsbez..,aren tegen at~troo- en kern- trof. Oe kt~tstte "Werd mtt 1nsteftt-- t.oe tou kun.nu brtflgtn tnergiereke-
tnergte als tij tOU<Ien verli~zen ongeveer atng nn zowtl dt provtncte als 1Cu1- ntngen N ar ten dele te betalen. 
JSOOO . ·bedragt'n.Zooden ze vervot9ens ook per nur het Kof doorgesçhovef'l. Ge- Al$ laatste arg~nent noetlde de re-eh· 
bij de KI"''on verlfezen dan lopen de kost· deputeer<Se SUten besloten 011 de 1~ ter de ~l'lba,.. aenfngsvonning d1e 

ZONDER 

Het leven zonder (atoolll)st"room kan ook positieve kanten 
hebben. Judette echreef' het volgende artikeltj& daarover . 

Leven zonder eleUrfdteft h vooNl in pretJHn htn een p1utJe dratien fs er 
he t begin nog "Wel .. 1eutt:• .spannend;je koat niet bij,de radio en t.v . doen het niet, 
steeds "Wetr dingen tegen die het niet dus jt bent httl erg op elkaar nngewez:en. 
doen or dfe Je niet kunt doen. Heet onver- Vergeet ook vooral niet om als je 's a· 
vachté dingen soms:zo realiseerden wij ons vonds wggut een u~ IMP ~~~te t·e nemen of 
i neens dat het op zolMr echt sUkdonker, 011 d1e op een vute pl ek bij de voorde-ur 
toen ..e de e .v.ketel wflden utuetten.Ket te leggen.Je toekt je anders een ongeluk, 
is verder nogal wenMn,je kunt niet stof- en brnlc.t je nek over allerlet onventachte 
zufgen,de "WU-.och1ne doet het nfet.04t fs troep die er toch vut ltgt.Zorg Vtr'dtr 
vooral erg lasUg als je kl eine itinderen dat je ntet teve-el bederfelijke eunswa· 
hebt. Een keer per wek aet een p.oar kilo ren 1n huh haalt. En d~t Je voor het don~ 
wasgoed nnr kenntssen ts te doen maar lctr wordt de spulle n dte je nog nodig hebt, 

!!~~i~? 9~~ ~~:,;:~e!:~: ~:!fk:~~ ~~ :,h::J~~~~\~:td~~t~~t0:1;~~:1 
vttl In de tijd dat we gH'n stroo. hadden wl.Zt-ker ils je het voorvitzicht hebt dat 

=g~t -:~i~:e C:"!~~~;~~=!~tre~i ~:~teregen- !:t n:' ~!te::~ g 9!:! O:~:n:;~!~k=~~}:n ... !~t • 
voorjaar veet .. J~nog•"Wel).Oit onaf9("br0"' afloop zijn z.ou.weer werden ungesloten. 
Jttn regen was aan de 1ndel'e kant vrestlfjk: En als Mt dan alge: lopen ts merk je hoe je 
het blijft dan alsmaar donker en somber tn eraan went;~ trap op tn IM!t donk~·r,poeptn 
huis en je vliegt op een gegeven tnOMent fn het donker bliJft prima gaan.Ous je let 
zowat tegen de lll.lrétt op. Zeker 's avonds. beter op wat je nu wel of niet echt nodig 

knrs!~ :~to~:;~je~e!e~:11~;u:ije~~!a.- heb~!~ :~~1!;tj:t~9ne:;sw::!~ zonder 
te zitten.taat r ah het ecl'lt donker wordt stf"'Ott.Gen1eten van de tv. en de """'iek. 
1s lezen biJ al dat geflatker ook geen 

.Judette. 

'~; 
PFOJI\OAA& EîJti@l@i44f N ffESLA@ 

el'l op tot zo'n lll.ooo.·.Alle atooastr"'OOt- toontst~fgerurs na u.nnnteltj- dt uitetndelfjke parleMntaire- be· 
"Weigeraars Mbben belang bij het proce-s. ke afs l ulttng van de ttrooetoevoer slu1tetl hn befnvloeden. Dat taats- · IIIWONI••n 
oe rechter ~slist n1.of het geld van óe weer gebruft te aaktn van de pht- tt ~rg~.~nent geldt dan voo~n&.llélfJt 

Een b r ie f als d eze ont vangt u 

van het PEB all u zich heeft 

g eme ld als atoomstroom · 

'Weigeraar 

gebl okkeerde rekening bij geodeputunie stà• lips agente• lux la.., en niet de ge-- de schitterend ges1aa9<Je 8rede 
ten (voor de Fr1ga.skhnten bij burgeeaees- dlfongen olfelup. 8ovei'MSfen wl"'d Haatsdtappo11Jke Dtstusste van ons 

,..._ 
... . .,."._.,.,.., 32J07 

ter en wethoudert van leeuwarden)uiteind- een speetale geblokke-trde l"tktntng tlltr Jonkheer 6r 8r.aw. 
t:Ujk naar 6e Geflltenscl'la~lijtt Kemener- gecreferd wurop iedere ttOOIIStroo.- ~l'l6lolclllfOCW 
gfecentrale Hederhnd(GXN)gaat or beit~d efgerur 2,7S van. ztjn/haar stroOM- Eeltsje Hettfnga (uft 'de NUt')~ O»-

Oe'b.Ad•. 

?23t.22 
za1 worden un de ont.-1tke11ng en opwelt- .~~~~~~~.~~.!~~~~~: ................................................................. _ ............................... . 
ktng va.n tlternatieve eoergte.Het is OHS ~7 jull \982 

proces.Ee':' aantt 1 .etocnst~1geraars koard1nat1eqroe~ we]dtr Atoomstrooa. 

~~~~~-~~~\:lt~;~"~O:~o~~!~ !:~~:j.ztj Funnerosstrut /ó, 02 tb Sneek. 

~;Jn~~;~e~: ~r:~t= !~orz::g~~~~=- BEWIJS VAH OEELN.6JE IN HET PROCiS TEGEN ATOOt6lROOH EN KERMENERGIE 
u pas bet.aaldt. als de r-echter de familie 
veroon:lctelt tot de procest(.oston. 

lt:OÖrdthatteuoea. Vel t r Atoocatroos, F"uTlllu\l•ttr•• 
4 0, 860l Cl) Sneek. Clro )l 30 463 vc.or uv ltdat 
U1•1 .. t1&t btjduaen. A.Cfrt VOtAE.H KOST C!LDI 

[hd 1993 of t..gi n '84 ve ..... aehten ~ 
de uitspraak van het Hof te Le&UMatdén. 

~!~~~!rJ~!~:~~~:r~:~N~~:~~sb!ij ~i:r;:~!"v::l~:!!:~v!:~ :~ ~'::: ~ 
van. 

ht:Yaar bet al tn& "a~oomuroc.". 
VerbrutkthO. 

De evt.uitspraak v•n de t:.roon op z'n 1 ( 1 ij ) 

vroeu!s~n!:v~td!~nh~~!tc!~~·e!ri:Jartng van:::::: : : ::: :::::::::(tn·~ij;t;~r· · · · .gu den vo uH schr ven 

Op 30 junt. jl. hebben Provlndah St.t•n &lÜl ekk.Qo.d tterkl•.ucl ~t een 
be•ll••ln.a van het Col ha• v•n Ceeleputeerde St• ten un undtn van cl* 
"atOO.ItrOOCI!Wti&er .. r•'"· tltt Colle&e v•n Gtdt.puuerde .Staten tle•ft b•doten, 
ve.rbrulkeu van het Pta, dh tt tten.nen htbben aeaevtn o. prfndptih ndtnen 
a•en " a toocutroom .. te v il ln ontva.,.en, to. te ttaan om· Oj) bad• van de 
•ftpr•1ttn dle aet de hc•r Kui~T U Karla\1111 atjn aeaa•'kt • 2,1'1 ven hun beu
Jtnatn van atToo.tt'IOta'a ap een a•blokkter-dt rekentn& t e •torun~ 

deeln&~~e in het proces stuurt u nnr de: Ha~· 
•KwA.Furwerusstr.470.8602 co Sneek. AdreS · 
Te~~e

0
:!~::~brief' "'fl ontvtngen ~ndtPlut;: 

zich eveneons tot dit adres. 

Aan het PE&. 
Af4. ~eb1t•ure" act.lnhtr-ath , 
PoHbu• t.tl. 
8901 BE l.eeuward•n. 

Ceaehte d-ea en heren . 

Datl.lm: 

Mijn mllt;htlt1f\& voer u'lo' (ncau o•&lro tu\ ik hter-btj ln. 
( ltoorh• l•n lndhn n l•t v•n toepuatrc) 

!"Al t vrle.<~.delljke sroet, ..... 
....... 
Voonphau: 

Yerbr.nr. : 

OUuta: 

Handtekening: De voorv••rd*n w•uonder u ul worden toeaeetaeft 2,11 van ""'bttdl.n&en vu 
atzoomnot•' • op un a•bloltlte.r4c nkenlna te • torten lulden •h vol at. 

1. Ot ooaeUjkhetd tot bet atoTt•n ven 1.11. van de beteltna•n van ttroo.not.a•e 
op een aeblokke.nde rekening dwn totdat tn hooaate lnet.-ntte onherroej)e• 
lljk ln Mt auchtl tulun de htu- Kulper en de provlnde ftluhnd un 
bull.ui"' lt aevelt.n. 

2. Dt b-utt•ln& van het op dat DOC!Ient op dut rekenins •.anwutae bedras zal 
aelt.jk lijn. •an de butea~~l"' van ht.t bediua dat ei« haUt e Kutper ap u~:~ 
d•.arvoor buullld• l*bloll.kurde uktnlRJ hufc auton of noa ut uotttn. 
Het dt hmttt.- K\llpe.r h ove.runatkom•n. dat dit b~dua •hnoa e • ft hn PE.I 
toevdt eh tum t:lte.n worden .ataev•z•n· In het. a~vel dat hun elnn voTdt:n 
toeaeweu" zal hH aeld voTde·ft buteed ln overe•nnemtns met de rechttr· 
lljke uittpuak. 

), De verplichting tot h~tt b•talt.n van de •t-r-oomlevtrantl*' biftntn de durvoor 
aeldu.d:e teraljnen a e ldt voor zowel die 97.n d h u a•n het Ptl bec. .. tt •la 
voor de 1,71 clh u op de &•l>loldteerde rekentn.s Hort. 

4. Dt 2,7l \an vtulvltend ~tden autort op ot overauchuven nur rek•ntna
ttU~~~~Mr 29.81.72.6$8 ten neme v•n het COHeae van Ctdtputeerde Staten, rv,, .. 
b•k•mukt S2, 891l KZ Leeuwarden blj de Fr-iuhnd aan\ c.. Laeuvard:n. H.e t 
poHalron~r v.n dt bank h 811S42. 
De" 97,31 d:lent t e worden autort op of oversu chrtvtn naar ~'n ven de op 
de note v•rwelde benl· of atrorektn lnaen. 

S. Door het Invullen • n onderte kehen van btjgevoead• verklartna kuht u het. 
Col ha• van Gedeputeerde St.eten llledtdehn det u lnHu1t llet deu voorvaar• 
den. Deze verkluSna dit nt u ah volst t.• eduueren. 

Het- COlleae van Cedeputurdt St.aten 
Poatbu1 4ll 
MOl U LuuweTd.-n 

\NEIGER DEFENSIES :r 
6. U kunt •llun eh ••atOOIDttTOCBI'tit.naer" vorden. buchouwd lndlen het Col lts• 

van Gedeputeerde Stahn de tn punt $ &enoe.ftlcfe verkhrin& btnnen lt. dqen 
All dastekenins V&h dt brhf van het Pt8 ae.tekend hebben teruaohtvan.aen. 

BEWEGIKG VEIGERING DEFENSIE 

BELASTING: 

OE 8WO en haar funktie btnnen de vrcdes
bewt9ing= 

'Oe BV'O wl l een onderdeel zfjn van de vre
desbeweging.Zij wfl de ~~t·nSen middeleft un
reiken.dte concreet,pakbaar en ook han(d)t· 
eérbaar zfjn.Oe>ze a iddelen kunnen de gevoel· 
èRS ,en het verlan91!n naar vrede en gerecht
Igheid werkbaar .aken. Oe gezamenHjke ak
t. t:es vormen de ~>Ne-ging. In onze suen1evfng 
is geld ee11 be1angrfjt "middel" . Jedtreen 
t.e:tft het,meer ,ltf nder ,of het 111 nst. Ieder 
gaat tr cnte om,geeft het ult. 
Daarom zijn aktfemodellen d1e naar ge ld vel"· 
wijzen voor de mensen In de vre-desbewe-ging 
en daarbuiten ht-el duidel ijk. 
·Brieven ove'r de tteuu van het utt,geven van 
Yin';:~s~Z!~!~~~~~1~ar overheden en instel-

·Het symbolische JS~75 of een veelvoud daar
van,w~1geren te bet•len tan belasting en de~ ze In het vredesfonds te storten is een an· 
dére 11Lln1er. 

·Of het ~19érên van /920p. p te betalen en 
tn het Vredesfonds tn depot geven,ts zeer 
voelbur.Zow l voor dt ~r.antwoordelijke 
bewapenaars als voor htt Vredesfonds,dat 
~t de rente vre<fesbevordereAde akthf tei
ten zal ondersteunen . 
Oe SWO is een aktie-modellenleverancier en 
• trainer. 

DOE IETS:BEIAAL HI(TS 

' Het i s genoeg gtwtest.Geen n(~ wapens 
van on5 belastfngge ld.Van aij geen cent 
voor de 572 nieuwe kruisraketten.' 

1: Wttger Hn bedr.tg van 5,72 op de fl'lkOII
sten of veregensbeluttng.motorrijt-uigen-
belutfng of de BTW vande gasrekening. 
2: Schrijf een mothat1e vu deze weiger1ng 
un de rainfster van f1nanciin(of zie vb·) 
Wie geen 5.72 kan ~igeren kan wel een brief schriJven. 

E .. 
L 3: Stort de·s.12 fn het Vre<!Hfonds van dt 

8WO,glro S7Zl0 lfter<foort. 

A 
s 
T 
I 

N 
G 

4:0Hl even ~~ee of Je weigert or de attfe 
op een &ndel"e Nnier steunt,todlt w ._.ttn 
hoeveel etnsen er aee doen. 

o.;~~;.p;b~iä;ii~g.;;ig~~i:,S. i5 :;2: .. .. 
Oa:twa: 
Aan de minister nn financt~n. 

Korte Voorhout 7 
ZSII Cl/ O.n Haag. 

Hien~~ee deel ik u ae:de dat 1k 15,72 
un belastinggeld niet zal afdragen 
en ut storten 1n het Vreelesfonds van 

~:~~~s~..!~~~~fe~,~~J~:~!a~!~~· 
en.w11 1k op dezé Nnier laten blijken, 
dat de kruisraketten er niet ..ogen ko-
men. Hoogachtend. 

8VO.setret.ariNt 
Utrechtse llfeg 159 
3818 ED l••>rsfoort. 
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~ADIDAKTIIf 11 lil ZIIKIIIUIS deel 

IN· DIT ARTIKEL WORDT NOODZAKELIJKERWIJS INGEGAAN OP DE ATOOMTHEORIE. NOODZAKELIJKERWIJS. OMDAT ZONDER KENNIS 

HET MOEILIJK IS IETS TEGEN DE TOEPASSING VAN RADIOAKTIVITEIT IN DE GENEESKUNDE TE ONDERNEMEN. 

bekijk het maar!! ~~RmwHE TOEPASSING VAN GAHMA-

In het i~r~=~b=~t!~e!e;1=nA~::l Hoe krijgen we die alfa-deeltjes binnen? ~!~r~~:re~~dtp~;~~~~!c:!~f~:f ~~~;~=· WlBllf:tTOEPASSING VAN BETA- De meeste kunstmatige radioaktie-
n de geschiedenis de ontdekking 1 Via ademhaling- m.n. uraniummijnwerkers\'ICrden kunstmatig positronen opgewekt Strontium-90 is in ::m;!~!~:~i~;n~~~- zowel bata- als 

van de ELEMENTEN belangrijk was. ademen het radon-gas in dat alfa-deel- door beschieting van aluminium met alfa- de medische wetenschap wel gebruikt om Er zijn ook stoffen die bijna of uit-
Van deze elementen zijn modellen opge- tjes uitstraalt (zie de twee artikelen deeltjes. het skelet te scannen. Tegenwoordig ge- sluitend ga.astraling uitzenden. De 
steld, omdat het niet mogelijk is deze over uranium-mijnbouw in AFVAL 13 en 15) be" ta gamma bruikt men daarvoor strontium-SS en 87. kernen hiervan bevinden zich in de z.g 
zichtbaar te maken. Het eerste model Door het roken van sigaretten krijgt men • Over het algemeen kan men zeggen dat 
was van Thomson in 1904 Dat was een bol het zeer energierijke Polonium 210 binnenOe meeste kunstmatige radionucliden zen- bèta-stralers in de geneeskunde wei- i:~;:~l;:~~d!oes!!:~1 ~

1!n~!~rui~~en-
met een middellijn van io-13 cm. Over Het polonium 210 zet zich vast in en op den zowel bèta als garrma-straling uit. nig worde~ gebruikt door hun geringe ding van een ganta-•kwant' nol"'llaal wordt. 
het boloppervlak werken allerlei elek- tabaksbladeren als gevolg van atoomproe- Zuivere bl!ta-stralers heb je van zowel doordring1ngsvermogen naar buiten. Een stof die veel wordt toegepast in de 

krachten die elkaar opheffen. ven in de atmosfeer. Poloni\11'1 wordt ge- de positieve als de ~egatieve soort. Door de absorbtie in het weefsel verhogengeneeskunde is technetiuPJ-ggm dat een 
Marsden toonden in 1909 aan bruikt als"fnitiator" in atoom- Een positieve is stlkstof-13 dat na uit-zij wel de stralingsbelasting van de te z.g. •halveringstijd• van 6 uur heeft 

de kern van de bol positief bonmen. OOk krijgt men radon-222 binnen zending van positronen overgaat in kool- onderzoeken Persoon. en dan overgaat in technetium-99 onder 
op minder via de adentlaling als men veel gipspla- stof-13. Het resulaat van deze posi- Wèl worden stoffen gebruikt die zowèl uitzending van gamma-straling. Dit is 
positieve ten in huis heeft. Industrieel gips be- tronstraling is echter toch een.garrma- bèta-straling als garrma-st~aling uit- gunstig voor de medische toeoassing. 

omcirkelen vat de vervalprodokten van uranium-238, straling als in het voorg~ande 1s verteld zenden. De meeste kunstmat1ge radio- Het technetium is afkomstig uit een fa-
de zon. waarvan het radon-gas er één is. Negatieve bèta-stralers z1jn zwavel-35, aktieve isotopen (radionuclide=onsta- briek in dey s 8 clc-Mallincrod 

In het periodieke systeem van elementen 2 Via het voedsel: D.lJWm.iwi uit atoom- tritiu~, fosfor-32 en ~trontium-90. biel element) zijn bèta-garrma-stralers. Het wordt aan9e~~~ als molybdeen-99• 
(zie het vorige artikel in Afval 16) is bommen, opwerkingsfiDri'iKeilen wapen- Strontllllll-90 gaat na u1tzending van Een voorbeeld daarvan is cobalt-60 dat het z 9 •moedernuclide' 
het eerste element WATERSTOF met maar fabrieken is een gevaarlijke stralings- bèta-straling over in yttrium-90 dat zich zich via het B-vitamine in de lever op- Het t~clmetium (-pertech~etaat) gedraagt 
één elektron. De kern van het waterstof bron die zich in het skelet ophoopt. ophoopt in de geslachtsklieren, waar het hoopt. Cobalt-60 gaat door het uitzen- zich als jodide en wordt snel gekancen-
wordt Wfton genoemd. Naarmate je hoger- Allerlei uranium-238 produkten uit de door weer bèta-straling uit te zenden den van een elektron (~èta-stralin?) treerd in de schildklier, speekselklier, 
op in e periodieke systeem komt zijn buurt van uraniliMIIIijnen vergiftigen het over gaat in zirkoon-90. over in nikkel-~ dat aangeslagen is ,maagslijkmv11es, neus-en keelslijmvlies 
er meer elektrons die zich vaak ook op voedsel en grondwater en zijn v. en door u~tzend1~g van gamma-straling en de dam. Door •scanning' (=onderzoe-
verschillende afstand van de kern bevin- groot deel alfa-stralers. overgaat ln de met-radioaktieve toe- ken op rdioaktiviteit en vorm) kan men 
den.- stand. IJzer-59 is ook zo•n stof. dan allerlei aandoeningen opsporen. Dit 
Echter Rutherford ontdekte in 1911 dat de is dus mogelijk door het grote door-
kern als positief geladen moet worden ge- •• , Cobalt-60, ijzer-59 zijn afvalstoffen dringingsvermogen van de ganma-straling 
dacht en dat dus de elektronen nesatief .. van kerncentrales en komen bij ongeluk- -----..------ -
zijn. ken in de atmosfeer. RONTGEN .. STRALING 
Het gewicht van het element wordt voor ---- --- -----
verreweg het grootste deel uitgemaakt GAMMA - STRALING Deze straling wordt opgewekt in een z.g. 
door de kern, die bestaat uit protonen röntgen-buis die zelf niet radio-aktief 
en neutronen. Gamma straling bestaat uit elektromag- wordt en alleen straling veroozaakt als er 

~~!!~~~~i~:1!!!n~~ ~~h~a~e~:~~~ stroom ingeschakeld wordt. In de vacuum-JONEN 
Als één van de rondcirkelende elektronen 
uit zijn baan om de kern wordt geslagen 
door b.v. een botsing met een z.g. •snel 
deeltje•, dan is het atoom elektrisch 
niet meer in evenwicht, er is een deeltje 
minder, het atoom is dus positief geladen. 

=~d!~srns !:~e:n~!~k!t~~~a~i~P3:C:~ 
extra elektron heeft en daardoor nega
tief geladen is. Deze negatieve en posi
tieve atomen noemt met IONEN (positieve 
en negatieve ionen). --
De banen die de elektronen beschrijven 
noemt men 'schillen'; deze schillen kun
nen een maximale hoeveelheid elektronen 
bevatten. Als er dan een elektron weg
geslagen wordt, kan er een verschui
ving plaatsvinden van elektronen van de 
~e schi 1 naar de andere. 

de verschillende schil
de verschillende af

ook verschillende 
omdat de aantrek

var1ëert met 
is een 
te maken 

UV-licht~ Röntgenstraling en infraro- re~c::!:t~~!n:~;!!n ~~~==~tg~~!j~~~r~~~ 
de straling. Praktisch is er geen onder- · i kt 
scheid te maken tussen Röntgenstraling ~i'~:t v:~ :~;~r!:v~~~i~~! :!1k:r~~~!~~e • 
en g8f!~M-Straling. Van beide is het door- wordt getroffen door die elektronenstroom. 
dring1ngsvermogen enorm groot en kan vast·De Röntgenstraling op haar beurt kan bij 
gelegd worden op een fotografische plaat. het treffen van elke soort materie ioni-
~!~t~ebben beide ook een ioniserend ef- s,nj.u...xe,rQQ!'Z~IL.... _____ _ 

Oe oorsprong is wl!l verschillend: garrma- NEUTRONEN - STRALING 
straling 1s afkomstig van de atoomkern, In 1930 werd door Bothe en Becker ontdekt 
het is een energiehoeveelheid afkomstig dat SOIR'IIige lichte elementen bij beschie
uit een •aangeslagen' kern. Een aangesla-ting met alfa-deeltjes een zeer doordrin
gen kern is een atoomkern .die afwijkt vangende straling gingen uitzenden. Door het 
de z.g. niet-radioaktieve grondtoestand", echtpaar Joliot-Cur"f.e werd daarna aange
dit is de toestand waarin de kern zich toond·dat deze straling uit paraffine 
'normaaP bevindt. Als een atoomkern protonen kan vrijmaken. Chadwick bewees 
wordt beschoten door neutronen kan deze in 1932 dat men hier te doen had met onge
kern een neutron opn~ en daar~oor laden deeltjes~ die orgeveer dezelfde mas· 
overgaan in de z.g. aangeslagen toe- sa hebben als protonen. Hij noemde ze dan 
stand. Deze aangeslagen kern heeft ook ook neutronen. 
een hoger gewicht. Onmiddellijk gaat de- Het doordringsvermogen van neutronen 
ze kern weer in de gro~dtoestand over on-is erg groot. Neutronen kunnen ook ioni
d~r uitzending v~n ee1t1pakke~ganta-stra- saties opwekken maar op een totaal andere 
l1ng. Het biologlSche effekt van ganma- manier dan alfa. bèta of gamma-straling. 
straling is 10X kleiner dan van alfa.. Neutronen zijn elektrisch neutraal zo-

!~~:!~n~:!o~~o~~~~~i~~=~~~~~e i ~e- !~ s d~ o~~:a:ee!~ :~e a ~~~~r!~ 1 !:;!c~~ 1-
tonwanden en/of decimete~s dikke lood- lende reakties mogelijk zijn afhankelijk 
wan~n meten deze stral:ng reduceren van de snelheid van het neutron en het 
!~!rd::~a:~~~~~e z~!"~:= .iu~~t d~=e m:!~: soort kern dat door het neutron beschoten 
lijkheid: wat is aanvaardbaar als er wordt. 

Door het geringe doordringingsvennogen zoveel twijfels zijn over de schadelijk- Neutronen worden ~n de geneeskunde s~echts •••"••••·v- alfa-deeltjes is de toepassing van heid van kleine stralingshoeveelheden? weinig t?E:gepast ln de diag~ostiek o the-
•y~~~J!~l!.J~~~~~~#j:ijj~ Raalfdai-um-st

2
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26
1eworsrdtin wdee 1 ge9ne~::!kluanndeteegredri1nng. Bovendien is ganma-stra11ng gevaarlijk rapie. ZlJ zijn echter wel ~n gebruik _ li ,..,.,. omdat de hoeveelheden die men per men- voor de aanmaak van allerlel radioaktie 

een kankergezwel om deze van binnenuit senleeftijd oploopt biJ elkaar moet op- H:ts~~r=~de artHeel gaat speciaal over 
te vernietigen. Deze z.g. radiumaalden tellen. Daarom spreekt men altijd zo allerlei radioaktieve stoffen en het ge-
hebben in het verleden vaak dë pers ge.. b·a~achtig over de maximale jaardGsis. bruik en misbruik daarvan in de geneeskunde 

~~=~:P~~~ ~:n v~:~:~Îo~~de~a!:j~=~e~~t r---:::::--=:-::~~===--:::-1:-=------------------------
huis of omgekeerd. 
Ook worden alfa-stralers wer gebruikt 
om isotopen te maken in z.g. genera-

'"-''-"''"-"'".'"" .:!:1.•:..:..•::....:'-''""":.-:c:.:·, ___ toren van radionukliden. Voorbeelden 
uit de mij ter beschikking staande u.-. 

elektronen in de schil ::~a!~~: .. !:a;~n;i:~~~~~~d radionu-
van die elektronen klide is in de medi·sche wetenschap wei

de kern over· nig bruikbaar omdat het praktisch onmo
z.g • .8LEA: gelijk is deze op te sporen terwijl de 

geioniseerd zijn alfa-deeltjes inwendig zeer grote schade 

zeer energierijk -- '!!..ro~!!!'!!,-__ ---

~"al;~~:S::1:J: :~hi~~gl~~~ts=~heid •. BETA - STRALING 
240 000 ionisaties veroorzaken (kan dus Bêta-straling kan 
tot 240 000 elektronen van andere elemen- stellen als een 
ten wegslaan). Echter de alfa-deeltjes snelheid voortb•ewe•!ot. 

~n~~h~1~,.;;:t:=~e1~a~e;::::~e~;e door (neoat;ro,,en) 
240 000 ionisaties plaatsgevonden en is 
het alfa-deeltje de energie kwijt). Door 
vaste materie kan een alfa-deeltje zich 
maar enkele frakties van millimeters 
plaatsen. Het wordt al tegengehouden ..... z•>•••"• 
een velletje papier of door de huid. Dus 

uitwendig is er van alfa-straling weinig s~t!::;e:;::~::~,::•!,,~l/;:J::!!:;:~,,~:~ 
~c~u~~~·l~~~~~=~~die{b~!~a1~t~!

1
:~rm is 

van radon-gas) dan kan het ingeademd wor-Die 
den; het is dan wel degelijk zeer schade- teem. d.w.z. is afhankelijk van de 
lijk omdat de binnenbekleding van de in het periodieke systeem. 
longen niet een hoornlaag bevat als Het ionisatievennogen van bèta-deeltjes 
bij de huid. Oe afstand tot de celkern is.techter veer kleiner dan dat van alfa-
bedraagt sechts enkele duizendsten van ~ltjes. Hierdoor is 
een m1ll~meter. Het alfa-deeltje kan dus d:~":~~dt v:;~e~~r In:···;c:.c·;_ ·c:" 
gemak.kehjk de celkernbereiken waar het dringingsvermogen enkele meters en 
genetische materiaal van de cel is opge- weefsel is dat enkele millimeters. 
slagen. Rondom de celkern is ook gene- De baan die het bl!ta-deeltje aflegt is 
tisch materiaal dat te maken heeft met er één van grote grilligheid omdat door 
~ vorming van de chromosomen. Door de botsingen met elementen en de geringe 
lonisaties door de alfa-deeltjes veran- massa (7000X kleiner dan van alfa-deelt-
deren di~ chromosomen (mutaties). Die jes) er een soort pingpong effekt op- .. 
veranderlogen zijn een oorzaak van long- tree4t. 
kanker. Ook het inslikken van alfa-stra- De positronen bestaan slechts enkele mi 
~:r~a:.s e~~e1~j:: 1!~a::'!:~~!t~!~jk oenste deeltjes van een sekonde: het 
Voor alle soorten straling geldt dat zij 3:~~em:!ne:~n a~=:~::~~0in o~:~n::-

veroudering veroorzaken. ,stelde richting •. Deze eigenschap van po-



Ower de opsla& Van atoamafval ID.zoutkoepelS 

In augustus dit jaar heeft de PSP-Groningen een brochure uit
gelx'acht over de zoutkoepelborinqen omaat zij "het geen gewaacy• 
de verenderatelling vinden dat 4e reqfting oog dit najaar zal 
besluiten ara te gaan proefboren of miaacbi.en zelfs al meteen 
al een plaats aanwijst. •zij en He:tman Damveld,die het grootste 
gedeelte van de brochure heeft geschreven, stellen Clit Olldat 
aan de ene kant de '"voorlopige ~J.agplaata" in Zijpe voor 
niet langer dan tien jaar gebruikt mag worëlen,en aan de andere 
kant het onderzoek en inrichtinr;J van 4e zoutmijnen al. gauw 
eveneens tien jaar zal duren.De regering zal dus snel moeten 
:zijn.OOlt het tijdstip ,n.l. dit najaar, is vrij nauwkeurig te 
bepalen: de proefboringen werden dool: de vel.e alttbs 9estopt, 
en 4e regering stelde ,onder chuk van de aktiea, da besluit
vorming uit tot na de afronding van de BMD.Al tijdens de BMD 
was te luen in het rapport van de COmmissie van Bueren 
dat 4e meerderheid de opslag van re41o-actief afval in de 
zoutkoepels de veiligste methode vinèlt.&oe deae ''no"''''IJlsenae" 
reqering met dergelijke raPPOrten omgaat is :bekend.Bet maakt 
niet uit of wat in dergelijke rapporten staat werkelijk waar 
is, zolanq ze ala wetenschaPPelijke 4ekmantel kutmen funqeren 
grijpt deze regerinq dit met beide handen aan om vewoon hun 
zin door te drijven.~ commissie Beek b hiervan een voorbeeld 

en ut de COIIIDisllie van Bueren. zal het niet lUidera gaan,ondanks 
de aanwezigbeid van Greenpeace en Natuur a Milieu in deze com
missie.Desondanks is het heel stil over deze dreigende proef
boringen en dat doet vermoeden dat het besluit als een overval 
zal worden gapleegd.Boa de regering dit wil inkleden zal wel 
veel overeenkomsten hebben met de overvalmethode die Winsemius 
toepaste op de gemeente Veleen toen het nog ca een "voorlopige 
opslagplaats• ginq.De drie-kleuren-fol.ders zullen wel a1vaet 
stapels hoog klaar liggen 1 en er zal wel. weer beweerd worden 
dat 4iln ski-vakantie meer radio-aktiova besmetting zal opleve
ren dan deze vorm van veiliga opslaq. 
Bet aannemen van het regeringiiVOOXstel 011 Doelewaard en Borsse
le open te houden is duidelijk onderd.eel van het alvast wer .. 
ken aan de "definitieve opslag" ,ilmers zo is duidelijk wat er 
opgeslaqen moet worden el" voor hwJ.ang en dat die opslag on
ontkoombaar ie. 
Maar goed, ter119 naar die brochuz'e.tn het overzicht van de ak.
tiea tegen de boringen en de gevoerde besluitvorming hiexover 
zijn een paar aardig& vooxbeelden opqenomen dia ingaan op 4e 
plotselinge rekbaarheid van valigheidseisen.De toenmalige min
ister van Bconomische Zaken in 1977 (van Aar4enne?) stelde dat 
de ZCJUtkoepel.s zo geschikt waren omdat ze de afgelopen 200 tot 
220 111iljoen geleden,niet of nauwelijJes veranéle:rd: waren.Een 
klein foutje: volgens de RGD (:Rijks Geoloqischa Dienst) zl.jn de 
zoutkoepels niet ouder dan enkele tientallen ailjoenea jaren. 
Bovendien bewegen zoutkoepels voort:dl.u'end: Olldat zout lichter 
is ale de andere aardlagen daarbovenop,wil het omhoog kruipen. 
Hieràoor dringt het zout zich door äe èle zwakke delen van. bo
venl.iqgende aardlagen en deze uitstulpingen zijn nu die zout
koepels-Maar deze zo'n 250 tot 700 meter diepliqgende zoutkae
pel.s willen nog steeds omhoogkruipen.De acbrijvers van de bro
Cibure verónaerstellen dat een 110\ltkoepr.l dJ.e vanuit eeu diep
te van 3000 meter is opgreeteqen pas tot rust komt als deze 
ruim soa meter boven het aardoppervlak uitsteekt: bijvoorbeeld 
in l'ran karDrin 100 tot 300 meter hoge zoutbergen voor. 
Ben ander "YOOrbeel4 van plotseling' toeslaande rekkelijkheid le
vert de heex Van Mentfrans van ae RGti,Bij moest erkennen dat 
geen enkele zoutkoepel noch onder de Haordz:ee ,noch dia onder 
Groningen en »rente voldee4 aan bet kriteriUII 4at zij de laat
ste afgelopen 20 mtljoen jaar niet bewogen haaden .Maar ja dat 
betekende volgena ham dat èlie krite:ria,n.b. 4oor èlezelf'de RGD 
opgesteld, dus verkeerd waren.Bn dus wo:rdt ~~~et voortvarendheid 
VCIOI: 4e zoveelste keer gewerk:e aan het cpatellen van nieuwe 
kriteda of misschien wel een wetenschappelijk onderzoek 4at 
met veel oawegen konkludeert dat bet geen zin beéft ca kriteria· 
op te stellen.Althans de verwijzing naar Duitlilend door die 
van Montfrans, waar ze geweigerd hebben kriteria voor de vei
ligheid. ta willen opstellen doet het ergste vexmoeden. 

Jn Hederland.Jccaen er 12 zout
koepelSVOOl", naut aoutl.aqen 
en zou:tkussens. van deze 12 
vielen W!nacbot.n en ZU14wen
d1ng af Ollllat er zout wordt 
gewonnen.Weereelo liqt in 
een ccmcaaaiegabied. en valt 
c!us ook af.Lauwr-er ,Lan4-
scbapspoldeE, Booghalen en 
Boertanqe liggen te diep, 
dus doen ook niet mae.Blij
ven over 5 zoutkoepPls,n.l.; 
SCB:IONLO(DR.) ,ANLOO(DR) ,P!B
'l'BRBUJtSN (Ga} ,ONSTNBDDB (Ga} en 
GASSILTB(DR) 

Anloo is een der slechtste 
k&iliridatenr er blijft in deze 
koepel slecht. 50 meter opsl.ag
:ruiate over ,Jxwendien barst 
bet van c1e scheuren,waardoor 
bilt niet bekend is hoe groot 
<ie koepel is en dat 4oor het 
ontbreken van een bt:IIChermen
cla J::ovenlaag(de gipaboea) het 

gron4water bedreigd -· 
Metfttluren doet het ook 
~1 breuklljnen en 
bovendien blijkt er jOftgtlr 
ZOI.lt onder het oudere zout te 
zitten i.t.t. vat qebruikelijk ... 
Schoonloc ia de vol.pDae af
~deze zoutkoepel lekt 
en bovend.ien 1i9t Scboonloo 
watulooplcundig gezien op de 
hoogste plaats van Hoor4-Ne
dexland.Ben eventuele beaaet
tJ.ng van het g%0ndwater Jean 
h1er4oor xuenaenel versprei
den.Bovendien kwmen ze van 
àe zoutJtoepel-struc"tuur niet 
zo bar veel weten Clll4at van 

de twee bod.ngen in 147 ,er 
4fn naast en 4~ in de flank 
van de koepel terecht kwam. 

onat:wedde ia 6fn der topkan
êii4äten.Bchter deze zoutkoe
pel is nog niet aangeboord.. 
ovex de structuur is dus 
bitter weinig bekend..wel zijn 
W.t boringen uit de jaren 
vijftig bekend dat ex in de 
amgeving van de koepel onver
wachte hoge zoutkoncentrat.J.es 
in het qroDdwater qevonden.Bo
VCld.ic overweegt de wa.terlei
dingeu.atacbappij om in de:ze 
omgev!nq 9rQDdwat;.ar te winnen-

~ is de andere topkan
didQat: ook deze zoutkoepel is 
nog nooit aangebocml.Bovendien 
ligt deze Jcoepel in een be
SChend waterwingebied. 

•ot;nrallend dat ·ae overheid. 
juist voor die zoutkoepels 
voork.ew: heeft, waar het minst 
van bekend. is• stellen de 
schrijvers. 

In deze 27 paqina •a tellend.e 
brochure wordt op dit alles 
èler .t.ngegaan.DaarMj woJ:dt 
bet onderzoek en de ,..•-••N•,u•
gen,typen van radio-actief 
de hoeveelheid afval,hoelanq 
het afval gevaarlijk blijft, 
....... _ir>Bijpe 
eD de covra beaohreven. 
De bxochure eindigt aet een 
appand.ix waarin Alllerlkaanae, 
Deense en West-Duitse opalag
plannen in zout de reva passe
ren. 
Bestellingen kunnen 'tiJI:m!en qe
daan via postbus 536,Groninqen. 
en telefonisch op ~ oso-
1284SO.De PJ:ijs is t 2,-

ZWEEDSE ANTI-ATOOMBEWEGING ZOEKT HULP 
TEGEN DE OPSLAG VAN RADIOAKTIEF AFVAL. 

~ne~:d(~jt~:~l:.~~~~.Je~~o:~o:-
krftfsche ,..tenschappers uft de hele we
reld 0111 hulp. Dit voor een herziening 
van de technische rapporten over KBS-3. 
de geplande •thocle .., hoog-radioaktief 
afval (splljtstofstaven) ergens op te 
bergen. De FMK wil de mening van deskun .. 
digen om de zwakke punten in de rapporten 
om ,..erstand te bieden tegen de regeringo
experts die zoals de FMK verwacht zeer 
gunstige rapporten zullen leveren. 
Deze vraag van de FMK kOMt Cllldat de we
tenschappers die kritisch waren op de op
slag van laag- en middelradioaktief afval 
(KBs-1 en KBS-2) uitgesloten zijn van de 
beoordeling van offfcffle zijde. 
Alle technische rapporten zijn bfj het 
FMK fn Stockhol• fn het Engels te ver
krijgen. Een lijst van de rapporten fs 
te verkrijgen bfj WlSE fn Amsterdam, 
De 'deadline' voor de buitenlandse weten .. 
schappers is 29 februari 1984. OVereen
komstig de werkwijze van de fMK. zal het 
werk worden gedaan op'fdealfstfsche'basts. 
Dft CJIIdet zij geen fondsen heeft ter be
taling van wetenschappers. Als je hier 
wat mee kan doen of iemand weet die zin 
heeft om in de radioaktief-afval proble· 
men te duiken schrijf of bel dan met: 
I'HlC.. Kungsholmag. 2 b. 
S-104 20 Stockholm. Zweden. 
Tel. 8-5197 36, 

SCHEUREN IN PIJPEN VAN KOKEND IIATERRE
AKTOREN IN JAPAN, NEST-DUITSLAND,ZIIEDEN 
en de USA. 

naar 
de groepen. Allerlef fnftfatfeven worden 
op het p.o. besproken. 
Het sekretariaat is op het volgende adres: 
Woonschip VertroiMft·Zeglls tegenover 21 
Ten name van Freerk Boeke lo 
telefoon: 072- 155003. 
Er komt een maandelijkse nieuwsbrief, te 
bestellen bij bovenstaand adres. 
Het p.o. gaat zich fn de k_"de maanden 
bezighouden met de vennoedelljke du~fng 
van radioaktief afval fn het voorjaar, 
waarvan Nfnsemfus d,.. de aktiegroepen de 
schuld geeft: zij hebbeft de procedure OP
gehouden, waardoor het opslaggebouw nog 
niet klaar fs. 

ANTI • MILITARISTISCH OVERLEG VAN 
ZATERDAG 22 OKTOBER. 

akties m.n. tegen Nederlandse bedrijven 
die daar gaan exposeren (Nederland Is de 
8" wapenexporteur ter {derde) wereld.) 
o.a. Oldelft, Boll. Signaal, Pbilipa. 

In het anti-militaristische overleg kwaJDen -met valse pasjes naar de Brusselse wapen-
de volgende onderwerpen aan de orde: beurs 

·vrouwenaktie Olddelft (optf.sche wapen- -speciaal Aloerikaons detachement van 100 un 
Industrie) om fn Europa de vredesbewegingen te '"' 

-een stuk over mflftar!SIIe en vrouwenstrijd filtreren. 

==~~r..;J~ :t~~:fes daartegen 
-de beurs van jnie= wapensystellen die 

vo 1 gend jaar n Chi'it wordt gehouden en 

Het vela Afttf=M111tot1§tf&G"e-Pver1eq 
vindt p aa op zaterdag 17 -r .. 
12 uur: SSR. f n Utrecht BeRiurde lieert IIZ. 

VJ:VBU 
NEDERLAND EN DE FRENCH CONNECTION 

~n1!']~~~ van Dove v.Ooyen en Thfjs 

Een uitgave van WISE. 
Da brochure fs uitgevoerd binnen het ka

der van het steunpunt Ontwfkkeling,Bewape• 
nfng en Energfe,een gezuenlljk projekt 
van de werkgroep Kerk en Dntwfkkelfngssa
•nwarklng van de Raad van Kerlcet1 fn de V 
Yerenfglng voor- NfeOM Internationale 
orde. Het projekt wordt gefinancierd door 
het NCO. (Deze brochure is gedeelrelljk -
b-rklng van een artikel, ·-rlands plu
toni• en de Franse AtOOIIIb•• door Dave v. 
Doyen. In dft artikel staan veel meer feiten 
getallen,ltteratuurverwfjzfngen,efl -
dieper Ingegaan op de Duitse situatie.) 

De Inhoud bestaat uft een 5-tal -dstuk· 
ken,t.w. :-Het nuklaaf re tijdperk 

-Het Nederlandse atOCIR progr...,. 
'~'De Franse atoe~~~~~cht 
-De fntematfonale kontrole 
-De tegenbeweging 

Te bestellen btj:WORLO INFOIIIATION SERVICE 
OIIERERGY 
Czaar Peterstr.1 
1018 HW llllosterda• 
ISSN: 90 70702 02 0 

De brochure kost 4 gulden en laat fn hel
dere en konkrete taal zien hoe--rland 
betrokken Is bij de produlctfe van Franse 
kernwapens.-rlallds plutonfllll,geprodu
ceerd fn de kerncentrales -.arden 
&orssele,wordt gebruikt fn de kweekrellictor 
•super Phenlx' tn Frankrfjk.De SUper Phenlx 
zal de plutonton fabriefc voor het Franse 

~;::r.:v:::.:o~:ä~~~~-:,r::~t 
deze pitonion fabrfek. 

Deze brochure geeft handen en voeten aan 
de kreet dat v.........,. en llflltafre toepas• 
si- van kamenergie 'sf_.e tweelingen' 
zljn,Ze Is bewust op - -Ier geschreven :t n:~ !~1:~ "l!""op -:=:·M:~i~:: g"a;t 
franse kernwapenprogrtnllll uar geeft ze ook 
een overzicht van de geschfedenfs van de 
kleatre technologte.We hopen dat het daar
door ook brutkbaar kan zijn CR d1 skussfes 

:r:-;o g~~b11:~ ~=~~~:.=.. 
ken zfjn geweest. 

N. H. 
PRQJ!NCIML OVERLEG ALKMAAR/NOORDilOLLANO 

AJNAIIJ1!SU/J. IN ZIJPE/ E.C.N.-terrefn. 

Er lopen nog steeds 2 bezwaarschriften 
tegen de atOOIIIOPSlagphats in Petten 1n 

=~ ~ar~:.~~~r.",::~:;r,td:~ =tte-
nog fn behandeling worden genomen. Verder 
is het zo dat de geMOntelljke belWaar
schriften (van de geMOnte Zijpe) alle
maal af gellande ld zf jn en daar hebben we 
dus geen poot aan de grond gekregen. 
De eerstgenoemde bezwaarschriften zijn 
van het Zijper aktfekonm1tee. 
.Er fs een extra hoorzitting geweest 0111 de 
grootte van het gebouw; die zou niet 
juist zijn. Dat fs wel door ons aangetoond 
IIUr de voorzitter van de bezwaarschrfften
kcmfssfe stelde zonder meer dat hij geen 
juridisch houvast heeft 001 dat belWaar
schi:fft te honoreren. 
Verder fs vanuit een CDA-gemeenteraads-
lid aktie onderi'KIIIII!n naar de vaste k-r
kommissie voor m11ieuzaken om daar bespreek
baar. te maken dat B--kontainers die nu uit 
Borssele komen daar blijven. Het Is zo 
dat het afval allemaal fn Petten wordt be
werkt behalve de B-kontafners. Dfe worden 
terplaatse bfj de atoomcentrales verwerkt 
en die hoeven dus eigenlijk niet naar Pet
ten, die kan je ook daar opslaan. Die 11-
kontafners bevatten vloeibare afvaltoe
standen dfe daarna vast zijn gemaakt (In
houd: 1000llter) Er wordt fn Petten fn 
feite niets mee gedaan: het kan niet over
gepakt worden fn 200-lltervaten.· Het wordt 
all- opgeslagen. 
Het kollege van B. en w. heeft gevraagd of 
ze gehoord konden worden door dfe vaste ka
merk011111ss1e voor milieuzaken ook omdat ze 
een dee 1 van dat afva 1 liever bij de kern
centrales willen laten. Er fs 1n de ge
meenteraad ook een liDtie tegen aangen.an, 
dat eBt deel fn leder geval bij de atooon
centrale moet blijven. Er wordt bfj de 

~"!:n w~lt:~ar:!ëst van de Raad 
van State om het afval te schelden bfj 
de bron (Un van de AKB-e1sen), een dag 
na die uitspraak fs men op het EeN-ter
rein begonnen 11et het schelden voorzo-
ver dat nog mogelijk was, naar de aard 
en radfollktfvfteit van de radlonukllden. 

,Jli,~5!E""fNG liJVE anu m euveren ging Zijpe zijn 
weinig mensen dfe echt actiebereid zijn. 
Er zijn wel idelen daarover: we willen meer 
oPenheid naar de bevolking toe vooral 
tijdens de komende reaktorvatwisseling 
van de HOGE FLUX REAK70R (IIFR) en wat 
er gebeurt met het radioaktfeve afval en 
hoeveel radfoaktfvfteft er vrijkomt en 
wat voor afval dft fs. (de HFR wordt ge
bruikt voor de opwekking van radfoaktfo
ve ~toffen voor gebruik in laboratoria en 
zfefcenhufzen) Naar onze infonnatfe blijft 
dat afval op het ECH-terrein fn Petten. 
Door het ECN wordt daarover geen enkele 
mededeling gedaan, noch naar de bevol
king noch naar of via de geMOate of mf· 
lfeuverenfgfng. De laatste infonnatfe 

~~:~l ~~~~ad~~~~~a::.!~ ~=t. 
verna.en. 

KHAN 
en de 

NEDERLANDSE STAAT 
HET PROCES TEGEN ABDEL QADER KHAN 

Op 31 oktober j.l. daagt de Nederlandse 
Staat de Pakistaanse metallurg KHAN voor 
het gerecht. Hij wordt ervan verdacht 
fn de jaren 1972-1975 gegevens te hebben 

r.·:t!.~.-~~e ~~:::::~rlm:~sr:r:c 
vervaardiging van da Pakistaanse atoom
bom. De "aktfegroep "29 oktober wordt 
vervo 1gc1• heeft in de rechtzaa 1 een ver
klaring voorgelezen waarin wordt gesteld 
dat de Nederlandse Staat zeer vuile han
den heeft w.b. deze zaak. EfgenlijkodiiOet 
dus de staat aangeklaagd worden vanwege 
de huichelachtige rol dfe zij speelt. 
De staat ,..rkt rustig mee aan het ver
sprelden van kernwapens en klaagt fe-

::u~r:t.:;1:!a:r g!s .~k1:~t ~~ 
uitsluitend overwogen vanwege de ge
dachte dat de staat wel eens schuldig 
zou kunnen zijn. Dat kan n1et;daarom 
110et een tndlvfdu aangelclaagd worden. 
Zodoende kan Nederland blijven meepra
ten over het tegenhouden van de ver· 
spreiding van ~apens. 
Aktiegroep '29"1iöi'3t vervolgd" heeft 
daartoe 6 aanklachten tegen de Neder
landse Staat opgesteld: 

!~"WIJ KLAGEN AAN • 

DE NEDERLANDSE STAAT DIE OOK MEE· 
WERKT AAN KERNWAPENVERSPREIDING 

DOOR LEVERING VAN PLUTONIUM UIT 

DODENAARD EN BORSSELE VOOR DE 

FRANSE ATOOMMACHT" 

2·"STOP, NACHT EVEN • 
VIA URElitO IS DE NEDERLANDSE STAAT 

MEDE SCHULDIG AAN LEVERING VAN DE 

GRONDSTOF VOOR DE BRAZILIAANSE ll!!JL· 
BOM" 

3- 'KIJK NU WORDT HET DUIDELIJK • 

OlT PROCES VAN DE NEDERLANDSE STAAT 

TEGEN KHAN TOONT HET FALEN VAN NEDER 

LAND EN HET HON-PRQUfE~ER 

DRAG AAN' 

4- • HE, MOET JE HOREN • 

WEET JE DAT RADIOAKTIEF MATERIAAL 

UIT 4 NEDERLANDSE PROEFREAKTOREN 

WORDT GEBRUIKT VOOR NIEUWE AMÉRI· 

KAAN SE ATOOMBOMMEN :? • (ECN, ITAL,KEMA, IR!) 

5- "NIET TE GElOVEN -

ZELFS MET RACISTISCHE LANDEN ALS 

ZUID-AFRIKA ONDERHOUDT NEDERLAND 

GEHEIME VRIENDSCHAPPELIJKE NUKLE· 

AIRE BETREKKI !GEN". 

6- "EN WIST JE DIT AL? -

NEDERLAND HEEFT TOEGESEND IN OE 

BOUW VAN EEN VERRIJKINGSFABRIEK 

IN GRONAU, TERNIJL HET DUITSLAND 

INTERNATIONAAL VERSOOEN IS KERN· 

WAPENS EH GRONDSTOFFEN DAARVOOR 

TEMAKEN'. 

(voor aeer achtergrondinformatie kan je 

terecht bij Joop Boer, Mamlotraat 31 
Groninaen, tel OSG-126174 
varder bij: Har ja de vrie• 

Wise 

I FAST FOR bi FE I 

De Nederlandse steungroep 'vasten voor het 
leven• gaat door,zij het fn gewijzigde vom. 
Het fs de bedoeling dat zij een stichting 
worden. Vanaf 8 oktober zal er IEDERE ZA· 
TERDAG in Hoog Cotharijne te UTRECHT , In 

~Jo octtl::t rnrt!.:::=· i:erhe~l: 
kwartfer).Ze hebben voor hun werk kantoor-

~"":t~~~:!! =~c~noOO:.!~jn)in 

tot!d~:l.:~~1~:·:::.;~m;~:~~==: = .,!; 
leven•. Yolkerekstr .44-1 

107& xr Alllsterdano. 

leder df!";:.O"!~ de hoogte blijft van de 
alttie kan zich wenden tot dit adres,voor 
jnformatfe en nieuwsbrieven. 

iXIQIENSTP~IC!t!!~GEN ~'~ Warënïïr een Troe{.ftûn 4ina 
fn Den Haag,vertegeiiOOOrdfgd fn de cletoo. 
Hun kontaktadres fSIYolkert Vfntges(MOB'83t· 
De Ruyterstraat 4 6512 GE NljiiOg&n. 
Tel: 080-233581 




